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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü  

TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim Dalı 

DanıĢman: Dr. YeĢim ALĠEFENDĠOĞLU 

ĠĢletmelerin iktisadi anlamda baĢarılı olabilmeleri için uzun dönemli yatırım kararı olan 

ve stratejik öneme sahip olan kuruluĢ yeri seçimini iyi analiz etmeleri gerekmektedir. 

ĠĢletmeler küresel pazarda varlıklarını sürdürebilmeleri için etkin ve verimli yatırım 

kararını alırken; iĢletmecilik amaçları yanında ülke ekonomisi ve hatta dünya ekonomisi 

açısından önem taĢıyan alternatiflerin seçilmesine özen göstermeleri gerekmekte olup, 

yer seçimi aĢamasının iyi analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının iyi değerlendirmesi 

zorunlu olacaktır. Bu çalıĢmada, emek yoğun sektör olması ve birçok sanayi dalı ile 

etkileĢim içinde olması sebebiyle yüksek istihdam olanağı sağlayan, yüksek katma 

değerli ürünleri ile ihracatta önemli katkı yapan, ülke ekonomisine döviz geliri sağlayan 

ve savunma sanayiine katkısı ile teknolojik altyapının geliĢmesine olanak sağlayan gemi 

inĢa sektöründe kuruluĢ yeri seçimi hem genel, hem de seçilmiĢ örnek olay düzeyinde 

irdelenmiĢtir.  Türkiye’de tersanelerin mevcut durumu, kapasiteleri, yer seçim kriterleri, 

yasal dayanakları ve ülke ekonomisine katkıları değerlendirilmiĢ ve örnek kuruluĢ yeri 

Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi incelenmiĢtir. 

Tersane proje geliĢtiricisi ve yöneticileri yönünden kuruluĢ yeri seçim kriterleri 

değerlendirildiğinde; coğrafi konum, ulaĢım olanakları, gemi sanayinin varlığı, gemi 

inĢa yan sanayinin varlığı, devlet teĢviki, toplam ve nitelikli iĢgücü varlığı, jeolojik 

durum, topografik yapı, enerji kaynaklarının yeterliliği, altyapı yatırımları, kıyı 

kesiminin özelliği, dalga etkisi, rüzgar etkisi, diğer tersane bölgelerine uzaklığı, 

bölgenin sosyo-kültürel yapısı, havalimanına yakınlığı, stratejik durumu, hammaddeye 

yakınlığı, öz kaynakların ve ilave tesis alanlarının önemi, arazi ve arsa varlığı, su 

kaynaklarının varlığı ve konaklama tesislerinin varlığı gibi parametrelerin önemli 

olduğu ortaya konulmuĢtur. KuruluĢ yeri seçiminde tersane kuruluĢunu gerektirecek iĢ 

hacminin tespiti ile tersane kuruluĢ yerinin uluslararası kriterlere uygunluğu 

parametrelerinin de önem taĢıdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Örnek olay olarak incelenen 

Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi ve seçilen tesisin yer seçiminin, belirtilen kuruluĢ 

yeri seçim kriterlerine uygun olduğu görülmektedir. Tersane yatırımlarının geliĢtirilmesi 

ve özellikle gemi sanayinde üretim ve ihracat kapasitesinin geliĢtirilmesi bakımından 
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bütün kıyı yerleĢimlerinde tersane kuruluĢ yeri seçimi ve fiilen yatırıma baĢlanmasına 

yönelik master plan hazırlanması ve buna göre yatırımların ulusal ve bölgesel 

düzeylerde yönlendirilmesi, uygun kuruluĢ yerlerinin seçimi, rasyonel yatırım 

planlamasının yapılması ve kıt kaynakların etkin kullanımı yönlerinden gerekli 

görülmektedir.    

 

Ocak 2015, 80 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Gemi inĢa sektörü, tersane yatırımları, kuruluĢ yeri seçim kriterleri 

ve Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Bölgesi 
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ABSTRACT 

Term Project 

FOUNDATION SITE SELECTION FOR SHIPYARD INVESTMENTS: THE 

CASE OF YALOVA-ALTINOVA SHIPYARD ENTREPRENEURS INDUSTRY 

AND COMMERCE CORPORATION  

 

Nesrin SAĞIR 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

 
Supervisor:  Dr. YeĢim ALĠEFENDĠOĞLU 

Businesses need to carefully analyze the choice of location of establishment, which is a 

long-term and strategically significant investment decision, to be successful in the 

economic sense. In order to survive in the global market, it is a requirement for 

businesses to pay particular attention to selecting the alternatives that are of importance 

for the national and even world economy in addition to their own business purposes in 

reaching efficient and effective investment decisions, analyzing the site selection stage, 

and evaluating the results of such analysis. In this study, site selection in the 

shipbuilding industry, which provides high employment opportunities as it is a labor 

intensive sector and interacts with many industries, contributes significantly to exports 

with its high value-added products, provides hard currency to the national economy, and 

allows for the development of technological infrastructure with its contributions to the 

defense industry, was examined both generally and at the level of the selected case. The 

current status, capacities, location selection criteria, legal bases, and contributions to the 

country's economy of the shipyards in Turkey were assessed and the example 

foundation site of the Yalova-Altinova Shipyard Entrepreneurs Industry and Commerce 

Corporation was examined. 

When the facility location selection criteria was evaluated with regards to shipyard 

project developers and managers, it has been established that such parameters as 

geographical location, transport facilities, the existence of the shipping industry, the 

presence of shipbuilding sub-industries, government incentives, the availability of the 

total and skilled labor, geological conditions, topographical structures, the adequacy of 

energy resources, infrastructure investments, characteristics of the coastal areas, wave 

effects, wind effects, distance to the other shipyard regions, the region's socio-cultural 

structure, proximity to the airport, strategic situation, proximity to raw materials, the 

importance of equities and additional facility spaces, land and land lot assets, the 

presence of water resources, and the presence of accommodation facilities are 
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important. It has also been concluded that the parameters of assessment of the volume 

of business that would require the foundation of shipyard facilities as well as the 

conformity of the shipyard establishment location to international criteria are of high 

significance. The location selection of the Yalova-Altinova Shipyards Area seems to be 

in conformity with the identified facility location selection criteria. Preparation of a 

master plan for shipyard establishment location selection and actually starting 

investments to increase shipyard investments and especially improving the production 

and export capacities of the shipping industry at all coastal settlements and directing the 

investments accordingly at the national and regional levels are deemed necessary with 

regards to the selection of the optimum place of establishment, making rational 

investment planning, and the effective use of scarce resources.    

 

January 2015, 80 pages 

Key Words: Shipbuilding industry, shipyards investments, establishment location 

selection criteria and the Yalova-Altinova Shipyard Entrepreneurs Area 
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1. GĠRĠġ 

Bütün sektörlerde giriĢimciler hangi nedenle iĢletme kurma fikrini benimsemiĢ olursa 

olsunlar, bu fikrin gerçekleĢtirilmesi ve iĢletmenin kurulması çok yönlü bir sorun olarak 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle konut, ticari taĢınmaz ve tersane projeleri gibi büyük 

ölçüde sabit sermaye yatırımı gerekli olan sektörlerde, hatalı kuruluĢ yeri seçim 

kararlarının verilmesi, önemli ölçüde kaynak israfı ve baĢarısız giriĢimlerin ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. ĠĢletme kuruluĢ çalıĢmalarında, yer  seçimi ile  ilgili  

inceleme  ve araĢtırmaların kusursuz  bir  Ģekilde  yapılması,  mevcut benzer tesislerin 

kuruluĢ ve geliĢme dönemlerinin incelenmesi, mevcut istatistiksel bilgi ve kaynaklardan 

yararlanılması ve hatta kuruluĢ öncesi yer seçimi araĢtırmasının yapılması, üzerinde 

titizlikle durulması gereken konuların baĢında gelmektedir (Can 1997). 

Dünya ticaretinin önemli bir kısmının karayolu, havayolu ve demiryoluna kıyasla daha 

ekonomik olan deniz yolu ile yapılması, gemi inĢa sanayinin geliĢimini, denize kıyısı 

olan ülkeler açısından vazgeçilmez kılmıĢtır. Özellikle deniz ticaretinin ve savunma 

sanayinin vazgeçilmez parçası olan gemi inĢası, birçok sanayi ürününün, tersanelerde 

bir araya getirilerek birleĢtirilmesiyle ortaya çıkmakta ve iĢlevsel olarak kullanıma 

olanak vermektedir. Gemi inĢası yanında tersanelerde farklı ölçeklerde yat, tanker ve 

balıkçı gemilerinin de üretimi ile tamir ve bakımı yapılmakta ve tersane bölgeleri aynı 

zamanda teknoloji geliĢtirme ve yayma noktaları olarak da iĢlev görmektedir.  

Gemi sanayi ve tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçim kriterleri az sayıda da olsa 

araĢtırma konusu yapılmıĢ ve genel olarak iĢletmeler ve özel olarak tersanelerin 

yoğunlaĢma bölgeleri ve genel özellikleri irdelenmiĢtir (Türko ve Ersungur 2013, Usta 

2005, Yiğit 2014). Özellikle alan çalıĢması yapılan bölgenin birçok araĢtırma ve rapora 

konu olduğu görülmekte olup, yapılan raporun birçoğunun teknik değerlendirmeye 

yönelik olduğu (Erdik vd. 2006, Saylan 1978, Uz 2006, Yüksel vd. 2006, Zorlu vd. 

2007) görülmekte olup, yer seçimi ölçütleri, yatırım proje geliĢtirme ve değerleme 

yönlerinin genel olarak önceki çalıĢmalarda inceleme konusu yapılmadığı dikkati 

çekmektedir. Bu çalıĢmada ise tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde dikkate 
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alınan parametreler; tersane yöneticileri, gemi ihtisas organize sanayi bölgesi ve 

Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

yöneticilerinden seçilmiĢ 10 uzman kiĢiye ekli soru formu (kontrol çizelgesi) 

uygulanmıĢ ve katılımcı bir yaklaĢımla kuruluĢ yeri seçim kriterleri ortaya konulmuĢtur. 

Ancak tersane yatırımlarının geliĢtirilmesi ve proje değerleme iĢlemleri, yeterli veri 

toplanamaması nedeni ile inceleme dıĢında bırakılmıĢtır.   

Ekonomik yönden baĢarılı olabilmeleri için bütün iĢletmelerin uzun dönemli yatırım 

kararı olan ve stratejik öneme sahip olan kuruluĢ yeri seçimini iyi analiz etmeleri gerekli 

olmaktadır. ĠĢletmeler küresel pazarda varlıklarını sürdürebilmeleri için etkin ve verimli 

yatırım kararını alırken; iĢletmecilik amaçları yanında ülke ekonomisi ve hatta dünya 

ekonomisi açısından önem taĢıyan alternatiflerin seçilmesine özen göstermeleri 

gerekmekte olup, yer seçimi aĢamasının iyi analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının iyi 

değerlendirmesi zorunlu olacaktır. Bu çalıĢmada, emek yoğun sektör olması ve birçok 

sanayi dalı ile etkileĢim içinde olması sebebiyle yüksek istihdam olanağı sağlayan, 

yüksek katma değerli ürünleri ile ihracatta önemli katkı yapan, ülke ekonomisine döviz 

geliri sağlayan ve savunma sanayiine katkısı ile teknolojik altyapının geliĢmesine 

olanak sağlayan gemi inĢa sektöründe kuruluĢ yeri seçimi hem genel, hem de seçilmiĢ 

örnek olay düzeyinde irdelenmiĢtir. Türkiye‟de tersanelerin mevcut durumu, 

kapasiteleri, yer seçim kriterleri, yasal dayanakları ve ülke ekonomisine katkıları 

değerlendirilmiĢ ve örnek kuruluĢ yeri Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi incelenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada konu dört bölümde ele alınmıĢ olup, çalıĢmanın birinci bölümünde 

konunun önemi ve amaçları genel olarak açıklanmıĢ ve ikinci bölümünde iĢletmelerin 

kuruluĢ yerinin önemi, kuruluĢ yeri seçim faktörleri ve kuruluĢ yeri seçim yöntemleri 

irdelenmiĢtir. Üçüncü bölümde; emek yoğun ve sermaye yoğun yapıya sahip olan gemi 

inĢa sanayinden bahsedilerek dünyada ve Türkiye‟de gemi inĢa sanayinin tarihsel 

geliĢimi, zamanla geliĢen teknolojinin gerekleriyle gemi inĢa sektörünün uğradığı 

geliĢim süreci incelenmiĢ, dünya ekonomilerini ve buna paralel gemi inĢa sanayini 

etkileyen krizlerin etkilerine, Türkiye‟de tersane ve tersanecilik, Türk tersanelerinin 
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genel durumu, mevcut durumu ve gemi inĢa sanayinin ülke ekonomisine katkısına 

değinilmiĢtir. Dördüncü bölümde ise Türkiye‟de tersanelerin yoğunlaĢtığı bölgelerde, 

bir tersane iĢletmesinin kuruluĢu aĢamasında kuruluĢ yeri seçimi için hangi kriterlerin 

önemli olduğu ve Türkiye‟nin en önemli ve en büyük tersanesi olan Tuzla Tersaneler 

Bölgesi‟nden sonra yeni yer arayıĢları ve ihtiyaçlara cevap vermesi beklenen Yalova – 

Altınova Tersaneler Bölgesi‟nin seçim kriterlerine uygunluğu irdelenmiĢ ve hiçbir 

devlet yardımı almadan tamamen yatırımcıların finansmanıyla kurulan, stratejik öneme 

sahip, ulusal bir proje olan Yalova–Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi yatırım projesi, altyapısı, teknolojisi, ulaĢımı,  yetiĢmiĢ insan gücü, 

coğrafi konumu, toprak özelliği, yasal durumu, topografik yapısı, yatırım seviyesi, 

üretim, istihdam ve ihracat verileri ortaya konulmuĢtur. Literatür ve örnek olay 

verilerinin analizinden ulaĢılan bütün sonuçlar ve genel değerlendirme ise son bölümde 

sunulmuĢ ve kuruluĢ yeri seçimine yönelik baĢlıca öneriler sıralanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

2. ĠġLETME KURULUġ YERĠNĠN ÖNEMĠ 

Yer seçim teorileri uzun bir geçmiĢe sahip olup, en basit Ģekli ile bu teori, ekonomik 

faaliyetlerin nerede yer aldığı ile ilgilenmektedir. Teori, bir taraftan ekonomik kararların 

coğrafi boyutunu açıklamaya çalıĢırken, diğer taraftan firma ve hanehalkının 

davranıĢlarını analiz etmektedir (Türk 2012). 

 

Teori geleneksel ekonomik analizlerde yer unsurunun ele alınmamasına tepki olarak 

geliĢtirilmiĢ olup, üç önemli çalıĢmaya dayanmaktadır. Birincisi, tarımsal yer seçim 

teorisinin temellerini atan Von Thünen, diğeri endüstriyel lokasyon teorisini ortaya 

koyan Alfred Weber sonuncusu ise bir piyasa merkezi olarak Ģehirlerin yerleĢimini 

açıklamaya çalıĢan Christaller-Lösch tarafından yapılan çalıĢmalardır. Bu modeller 

imalat yapmak için en iyi konuma, girdilerin taĢıma maliyetlerinin, rakiplerin 

konumunun ve tüketicilerin uzaklığının etkilerini araĢtırmıĢlardır. Geleneksel yerleĢim 

ekonomistlerinden farklı olarak, sadece tek bir firmanın konumlanmasından çok ortak 

konumlanmanın yararları üzerinde duran, Alfred Marshall‟ın kapsamlı yaklaĢımı 

endüstrilerin coğrafi yoğunlaĢmalarını açıklamada daha fazla dikkat çekmiĢtir (Yiğit 

2014). 

 

Modern „endüstriyel bölge‟ kavramının kurucusu olarak bilinen Alfred Marshall‟ın 

endüstriyel bölgeler olarak nitelendirdiği kavram dıĢsal ölçek ekonomilerinin 

oluĢturulmasında özel bölgelerde benzer nitelikteki küçük firmaların yoğunlaĢmasını 

ifade eden yerel endüstrilere dikkat çekmektedir.  

 

Marshall‟a göre; herhangi bir malın üretim ölçeğindeki artıĢtan kaynaklanan 

ekonomileri; „endüstrinin genel geliĢimine bağlı olarak geliĢen ekonomiler‟ ve 

„iĢletmenin faaliyette bulunduğu bireysel yönetimin kaynaklarına, organizasyonlarına ve 

yönetimlerinin etkinliğine bağlı olarak geliĢen ekonomiler‟ olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bunların ilki dıĢsal ekonomiler, diğeri ise içsel ekonomiler olarak 

isimlendirilmektedir (Türko ve Ersungur 2013). Ġçsel ekonomiler organizasyonel ve 

yönetimsel etkinliklerle ilgili olup, dıĢsal ekonomiler endüstriyel geliĢmeyi ve bölgesel 
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yoğunlaĢmayı sağlamaktadırlar. Marshall iĢletmelerin belirli bir bölgede 

yoğunlaĢmalarının çeĢitli avantajlar sağladığını ifade etmektedir. Bunlar; Marshall 

dıĢsallıkları olarak da bilinen iĢgücü havuzu, ihtisaslaĢmıĢ tedarikçiler ve bilginin 

yayılması olarak sıralanabilir (Yiğit 2014). 

 

Sektör farkı gözetilmeksizin mal veya hizmet üretip pazarlayan tüm iĢletmeler için; 

iktisadi anlamda baĢarılı olmak yani mal ve hizmet üretme aĢamasında girdilerin 

maliyetinin en düĢük seviyede gerçekleĢmesini sağlayacak en uygun yer olarak kuruluĢ 

yeri seçimi önem taĢımaktadır. Stratejik öneme sahip olan kuruluĢ yeri seçimi uzun 

dönemli bir yatırım kararı olduğundan doğru seçim yapılamadığı takdirde hammadde 

tedariki, iĢgücü yetersizliği, ulaĢım, enerji ve yakıt tüketimi, altyapı sorunu, dağıtım ve 

satıĢ maliyetlerine sebep olacak, oluĢan maliyet ise rekabet ortamında iĢletmenin 

varlığını sürdürmesine engel teĢkil edecektir. 

 

ĠĢletmeler için böylesine özellikleri olan kuruluĢ yeri seçimi iĢletmelerin yaĢaması için 

son derece önemli ve yanlıĢ alınacak kararların düzeltilmesi iĢletmelerin ömürleri 

boyunca hem ekonomik olumsuzluklar yaratıp hem de ulusal kaynakların yersiz 

kullanılmasına sebebiyet verecektir. 

 

2.1 KuruluĢ Yeri Seçiminde AĢamalar 

KuruluĢ yeri kararı verilirken aĢamalı bir süreç izlenir. Öncelikle üretimin yapılacağı 

ülkeye karar verilir. Ülkeye karar verildikten sonra ülke içinde bölge, bölge içinde alan, 

alan içinde de tesis yeri belirlenir. 

 

2.1.1 Ülke seçimi 

KuruluĢ yeri kararı verilirken izlenen aĢamalardan ilki üretimin yapılacağı ülkenin 

seçimidir. Genel olarak karar vericilerin kendi ülkelerinde üretim yapmayı tercih 

etmeleri beklenir. Ancak küreselleĢme ile birlikte ülke sınırlarını aĢarak üretim yapmak 

mümkün hale gelmiĢtir. Dolayısıyla pazar araĢtırması kapsamında belirlenen hedef 

pazar kararına bağlı olarak ülke tercihi yapılmaktadır (Yalçıner 2011). 
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2.1.2 Bölge seçimi 

KuruluĢ yeri kararı verilirken ülke seçimi yapıldıktan sonraki aĢama iĢletmenin 

kurulacağı bölge seçimidir. Bölge seçiminde karar vericiler hammadde kaynaklarına 

yakınlık, pazara yakınlık, iĢgücü maliyeti, enerji ve yakıt kaynakları, ulaĢım olanakları, 

iklim koĢullarına bakarak karar verirler. 

2.1.3 Bölgede alan seçimi 

Bölge seçiminden sonraki aĢama bu bölgedeki alanın belirlenmesidir. Bu karar 

verilirken arsa bulunabilirliği, iĢgücü temini, ulaĢım, enerji, su kaynakları, altyapı, 

sağlık ve eğitim kurumlarının durumlarına bakılır. 

2.1.4 Tesis yeri seçimi 

Son aĢamada iĢletmenin kurulacağı yer seçimidir. Yer seçimi yapılırken arazinin 

topografik yapısına, direncine, alanına, imar durumuna bakılmalı ve yan sanayinin 

durumu incelenmelidir. 

2.2 KuruluĢ Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler 

Belirli bir coğrafi konumun belirli bir üretim ünitesine iliĢkin olarak kuruluĢ yeri 

seçimine konu veya alternatif olabilmesi için, bu konumun belirli Ģartları sağlaması 

veya belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu Ģartlardan bazılarının söz konusu 

konumda doğal olarak bulunması gerekirken bazıları gerekli yatırım giderlerine 

katlanmak suretiyle suni olarak da sağlanabilirler. ĠĢte, herhangi bir coğrafi konumun 

belirli bir üretim birimine iliĢkin olarak sağlaması gerekli tüm Ģartlar veya haiz olması 

gerekli tüm özellikler kuruluĢ yeri faktörleri kavramıyla ifade edilmektedir (Müftüoğlu 

2010). 
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2.3 KuruluĢ Yeri Seçim Faktörlerinin Sınıflandırılması 

Üretimle ilgili her aĢamayı etkileyen kuruluĢ yeri seçimini, üretimin yapılması için 

gereken unsurların tedarik edilmesi, üretimin aksamadan gerçekleĢtirilmesi ve üretilen 

mamullerin müĢterilere ulaĢtırılması aĢamalarında; hammadde tedarik imkanları, 

üretilecek mamulün özelliği, iĢçilik tedarik imkanları, talebe yakınlık, ulaĢım imkanları, 

arsa bedeli, doğal yapı, altyapı, teĢvikler ve sınırlamalar, ülke kanunları, tesisi ileride 

büyütme imkanı, toplumsal yapı gibi birçok faktör etkilemektedir. 

2.3.1 Hammadde tedarik imkanları 

KuruluĢ yeri olarak üretimin temel girdisi olan hammaddeye yakın olmak beraberinde 

pek çok avantajı getirmektedir. Öncelikle hammaddenin üretilecek tesise taĢınması için 

gerekli olan nakliye masrafları düĢerken diğer taraftan da taĢımada geçen süre kısalmıĢ 

olmaktadır (Akdemir 1996). Böylece iĢletme sermayesi döngüsünün süre olarak 

kısaltılması sağlanmaktadır. Hammaddeye yakın kuruluĢ yeri seçiminin bu tür 

avantajları bulunmakla birlikte bazı durumlarda hammaddeye yakınlık zorunlu 

olabilmektedir. Hammaddenin niteliği itibariyle hacmi ve ağırlığı büyükse veya çabuk 

çürüyebilir, bozulabilir ve yıpranabilir özellikler taĢıyorsa hammaddeye yakın bir yerde 

üretim tesisinin kurulması zorunluluktur (ġimĢek 2002). 

2.3.2 Üretilecek mamulün özelliği 

Üretilmesi planlanan mamul taĢıması kolay ve bozulma ihtimali olmayan nitelikte ise 

kuruluĢ yeri üzerinde fazla etkili olmamaktadır. Ancak hammaddede olduğu gibi 

mamulün niteliği itibariyle büyük hacimli, taĢıması zor, bozulma ihtimali yüksekse 

tesisin tüketiciye yakın bir yerde kurulması ve üretilen mamullerin en kısa sürede ve 

mesafede tüketiciye ulaĢtırılması gerekmektedir (Sabuncuoğlu vd. 2003). Dolayısıyla 

böyle bir durumda kuruluĢ yeri seçiminde tüketiciye yakın olma kriteri önem 

kazanmaktadır. 
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2.3.3 ĠĢçilik tedarik imkanları 

Üretimde kullanılan teknoloji iĢgücünden beklenen nitelikleri etkilemektedir. Ġleri 

teknoloji kullanımında kalifiye iĢgücü ihtiyacı artarken teknoloji düĢük ise kalifiye 

olmayan iĢgücü kullanımına gidilebilmektedir. Kullanılacak teknolojinin özelliklerinin 

teknik analiz kapsamında belirlenmesi ile ihtiyaç duyulan iĢgücünün niteliği de ortaya 

çıkmıĢ olmaktadır. Ġhtiyaç duyulan nitelikte ve miktarda iĢgücünün kuruluĢ yerinden 

temini hem maliyetleri düĢürmekte hem de yöre halkına istihdam olma imkanı 

sağlamaktadır (Akdemir 2003). Eğer iĢgücünün kuruluĢ yerinden temini mümkün 

değilse bu durumda dıĢarıdan iĢgücü getirilmesi gerekebilir. Bu durum da ise iĢgücünün 

nereden getirileceği kararı verilmelidir. Ancak dıĢarıdan iĢgücü temini maliyetlerinin 

artmasına neden olmaktadır. 

2.3.4 Talebe yakınlık 

ĠĢletmeler talebe ne kadar yakın olurlarsa tüketici tercihlerini o derece iyi tespit ederler 

ve talebi karĢılayacak mamulleri üretme imkanına kavuĢurlar. Tüketiciye yakınlık 

Ģubeler aracılığıyla yapılabileceği gibi üretim tesisinin tüketiciye yakın olarak 

belirlenmesi ile de mümkündür. ġubeleĢmenin geliĢtiği organizasyon yapılarında 

tüketiciye yakın üretim tesisi kurmak zorunluluk değildir. Çünkü Ģubelerden sağlanan 

geri dönüĢüm ile üretimde ayarlamalara gidilebilir. Ancak sadece tek üretim tesisi ile 

faaliyet gösteriliyorsa bu durumda tüketiciye yakın olmak talebi tanımayı ve nakliye 

masraflarını düĢürmeyi sağlar (Tenekecioğlu 1974). Ayrıca üretilecek mamulün niteliği 

de talebe yakın olmayı zorunlu hale getirebilmektedir (Ertürk 2006). 

2.3.5 UlaĢım imkanları 

KuruluĢ yerine havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu ile ulaĢımın mümkün 

olması gerekmektedir (Usta 2005). UlaĢım imkanları ile hammadde malzeme, iĢçilik 

gibi girdilerin üretim tesisine ulaĢması sağlanırken, diğer taraftan da üretilen 

mamullerin tüketiciye taĢınması da mümkün olmaktadır (Sabuncuoğlu vd., 2003). 

Ayrıca ulaĢım imkanının nakliye maliyetleri üzerine olan etkisinin de incelenmesi 
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gerekmektedir. Bu durum özellikle ithalat ve ihracat yapan üretim tesislerinde daha 

büyük öneme sahiptir. Amaç, nakliye masraflarını minimum yapacak ve ulaĢımın kolay 

olduğu bir kuruluĢ yerini seçmektir. 

2.3.6 Arsa bedeli 

Arsa bedeli; arsanın alınması için ödenen bedel, vergi ile arsanın düzenlenmesi için 

yapılan masraflar toplamını ifade etmektedir. Arsa bedeli kuruluĢ yerine ait sabit 

maliyetleri oluĢturur ve coğrafi duruma göre, toprağın cinsine göre oluĢur (Ertürk 

2006). Ancak bu maliyet hammadde ve iĢçilik gibi değiĢken maliyetler üzerinde de 

etkili olacağı için toplam maliyet üzerine olan etkisinin incelenmesi gerekmektedir. 

Toplam maliyeti minimum yapan arsa diğer faktörlerde göz önünde bulundurularak 

seçilmelidir. 

2.3.7 Doğal yapı 

KuruluĢ yerinin iklimi, arazinin dağlık veya düz olması, su ve kömür gibi doğal 

kaynakların varlığı gibi unsurların da incelenmesi gerekmektedir. Doğal yapının 

özelliklerinin değiĢmez olması iĢletmeleri engelleyebilir (Akdemir 2003). Gerek 

üretilen mamulün gerekse de girdilerin özelliği gereği belirli bir iklimde faaliyet 

gösterilmesi gerekebilir. Örneğin sıcak iklim koĢullarında üretilerek kuru ortamlarda 

tutulması gereken bir mamulün, ılıman ve nemli bir ortamda üretilmesi mümkün 

değildir. 

Üretimin gerçekleĢtirilebilmesi için belirlenen alanın temel olarak engebeli olmaması 

istenmektedir. Aksi halde arsa düzenlemek için ek maliyetlere katlanılması 

gerekebilecektir. Dolayısıyla arazi maliyetlerini artırıcı nitelikte olan bu tür doğal 

yapının da önceden belirlenmesi, eğer engebeli bir yer ise maliyetlerin belirlenerek 

analiz edilmesi gerekmektedir. Üretim faaliyetinin yürütülmesi su ve kömür gibi doğal 

kaynakların tüketilmesini gerekli kılabileceğinden bu tür kaynaklardan fazlaca 

yararlanacak olan tesislerin bu kaynakların nakliye masrafları ile yakın bir yerin 

seçilmesinin maliyetini karĢılaĢtırmaları gerekmektedir. 
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2.3.8 Altyapı 

KuruluĢ yeri seçilirken ulaĢım imkanları dıĢında elektrik, su, iletiĢim, internet gibi alt 

yapı imkanlarının da incelenmesi gerekmektedir (Çelebi 1992). Üretimde teknolojinin 

kullanılması elektrik tüketimini de beraberinde getirmektedir. Elektrik olmayan bir 

kuruluĢ yeri her ne kadar diğer koĢulları karĢılasa da ya üretim yapılamaz ya da yüksek 

maliyetlere katlanılarak elektrik temin etmeye neden olabilir. Ayrıca gerek üretim 

faaliyetlerinde gerekse de tesisteki diğer iĢlerin yürütülmesinde su ihtiyacı 

kaçınılmazdır. Dolayısıyla su kanalizasyonları ve atık su kanalizasyonlarının varlığı da 

büyük öneme sahiptir (Ersoy vd. 20011). Atık su dıĢında üretime ait atıkların 

atılabileceği tesislerin varlığı da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi açısından önemlidir. 

KuruluĢ yeri seçimini etkileyen diğer bir altyapı unsuru ise iletiĢimdir. KüreselleĢme ile 

küçülen dünyada her türlü bilgiye ulaĢmak için telefon, internet gibi haberleĢme 

imkanlarının varlığı da incelenmelidir. 

2.3.9 TeĢvikler ve sınırlamalar 

Kalkınma planları çerçevesinde bazı bölgelerde üretim tesislerinin kurulması çeĢitli 

Ģekillerde teĢvik edilmektedir. TeĢvikler; yatırım indirimi, düĢük faizli veya faizsiz 

kredi, arsa tahsisi, vergi ve gümrük ayrıcalıkları, vb. Ģekillerde gerçekleĢebilmektedir. 

TeĢviklerin maliyetleri azaltıcı, karlılığı artırıcı etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla 

teĢviklerin olduğu bölgelere yatırım yapmak avantajlı olacağı için ülkenin teĢvik 

sisteminin incelenmesi yer seçiminde faydalı olmaktadır. Ancak yasal düzenlemelerle 

bazı bölgelerde ve Ģehir merkezlerinde üretim tesislerinin kurulmasını engelleyici ve 

sınırlayıcı hükümler de konulabilmektedir. Bu durumda da bu tür kuruluĢ yerlerinden 

kaçınılması gerekmektedir (TanrıvermiĢ vd.2010). 

2.3.10 Ülke kanunları 

KuruluĢ yeri seçimi yapılırken öncelikle ülke seçiminin yapılması gerekmektedir. Ülke 

seçiminin yapılması ise kanunların, teĢviklerin, sınırlamaların incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. Yapılması planlanan yatırımın ilgili ülke kanunları tarafından 



 

11 

 

kısıtlanmamıĢ veya engellenmemiĢ olması zorunludur. Ayrıca yabancı bir ülkede 

faaliyet göstermek amaçlanıyor ise yabancı olmanın getireceği ek yasal 

yükümlülüklerinde incelenmesi gerekmektedir (TanrıvermiĢ vd. 2010). 

2.3.11 Tesisi ileride büyütme imkanı 

Üretimin ilk aĢamalarında ekonomik imkansızlıklar, talebin belirsiz olması gibi 

nedenlerle tesisler küçük kapasiteli olarak kurulabilmektedir. Ancak geliĢen koĢullar 

altında tesisin büyütülmesi ihtiyacı doğabilecektir. Bu durumda seçilen kuruluĢ yerinin 

geliĢme ve büyümeye elveriĢli olması gerekmektedir. Aksi halde büyümek için farklı 

bir kuruluĢ yeri araĢtırması ve nihai olarak tesisin taĢınması zorunlu olacaktır. Bu durum 

ise yüksek maliyetlere neden olabilecek. Bu yüksek maliyetler ise büyüme fikrinden 

kaçınmaya ve potansiyel geliri kaçırmaya neden olabilmektedir (TanrıvermiĢ vd. 2010). 

2.3.12 Toplumsal yapı 

Toplumlar inançları, kültürleri, eğitim durumları ve yaĢam tarzları gereği bazı 

mamullerin üretilmesine karĢı çıkabilirler. Örneğin Müslüman bir ülkede domuz çiftliği 

kurularak domuz eti üretiminin yapılması engellenmeye çalıĢabilir. Bu durum ise 

üretimde aksamalara neden olabilir. Dolayısıyla üretilmesi planlanan mamulün kuruluĢ 

yerinde bulunan toplum tarafından kabul göreceğinin önceden bilinmesi gerekmektedir 

(TanrıvermiĢ vd. 2010). 

2.4 KuruluĢ Yeri Seçim Yöntemleri 

2.4.1 Doğrusal programlama modeli 

Doğrusal programlama, belirli doğrusal eĢitlik ya da eĢitsizliklerin kısıtlayıcı koĢulları 

altında doğrusal bir amaç fonksiyonunun optimum sonucunu bulmak olarak 

tanımlanabileceği gibi (Alan vd. 2004); belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için sınırlı 

kaynakların en etkin kullanımını ve çeĢitli alternatifler arasında en optimum dağılımını 

sağlayan bir matematiksel programlama tekniği Ģeklinde de tanımlanabilir. Buradaki 

“doğrusal” terimi modeldeki tüm fonksiyonların doğrusal olduğunu anlatırken; 
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“programlama” terimi ise bir hareket tarzının veya planının seçilmesi anlamına 

gelmektedir. Böylece, bir doğrusal programlama modeli, kıt kaynakların rakip 

faaliyetler arasındaki dağıtımını en uygun bir Ģekilde gerçekleĢtiren dağıtım planını 

bulmada kullanılan doğrusal bir modeldir (Özgüven 2003). Doğrusal programlama 

iĢletmede kapasitenin ya da kıt kaynakların değiĢik kullanım biçimlerinin en uygun 

olanını tayin iĢlemi olarak da tanımlanabilir (Gürdoğan 1981). Bu nedenle doğrusal 

programlama çoğu kimseler tarafından, kıt iĢletme kaynaklarının bilinçli bir Ģekilde 

faaliyetlere dağılımı yoluyla, doğrusal fonksiyonun maksimizasyonu olarak tanımlanır 

(Gülerman 1976).  

Bir sistemin bileĢenlerinin simgelerle tanımlanıp, bu simgeler arasındaki iliĢkilerin 

fonksiyonlarla gösterimine matematiksel model, sistemin yöneticisinin kontrolü altında 

olup, karar değiĢkeni olarak isimlendirilen değiĢkenlere, hangi değerlerin verilmesi 

gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılan matematiksel modellere de karar modeli 

denir. Bir sistemin davranıĢını etkilediği halde karar vericinin kontrolü dıĢında değer 

alan bileĢenlere parametre, modelde karar değiĢkenleri ya da karar değiĢkenleriyle, 

parametreler arasındaki zorunlu iliĢkilerin her birine kısıt denir. Bir karar modeli, 

yapısal olarak, seçeneklerin neler olduğunu belirleyen kısıt bağıntıları ve en iyi 

seçeneğin hangisi olduğunu bulmak için iĢleme giren amaç fonksiyonundan oluĢur. 

Kısıtların tamamı ve amaç fonksiyonu doğrusal fonksiyonlarla ifade edilmiĢ ise, bir 

doğrusal karar modeli söz konusu demektir (Kara 1991).  

2.4.2 UlaĢtırma modeli 

UlaĢtırma modeli doğrusal programlama modellerinin özel bir türüdür. Modelin amacı 

bir iĢletmenin belirli kapasitedeki üretim merkezlerinden, belirli talebi olan tüketim 

merkezlerine göndereceği malların toplam ulaĢtırma maliyetini en küçük yapacak 

biçimde gönderilmesini sağlamaktır (Alpagut 2014). 

UlaĢtırma modelleri; üretim ve tüketim merkezleri arasındaki optimal mal dağıtımının 

belirlenmesinde, iĢlerin makinelere dağıtımında, üretim planlamada, Ģebeke ağı 

problemlerinde ve tesis yeri seçiminde sıkça kullanılmaktadır (Anonim 2014a). 
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2.4.3 BaĢabaĢ noktası yöntemi 

Üretim miktarına bağlı olarak maliyetlerin değiĢim gösterme özelliğine göre maliyetler; 

değiĢken ve sabit maliyetler olarak genel ayırıma tabi tutulmaktadır. Sabit maliyetler; 

kapasite yaratan, kapasiteye kadar üretilen miktardan etkilenmeyen diğer bir ifade ile 

artıp azalmayan maliyetlerdir (Atamanalp vd. 2000). DeğiĢken maliyetler ise, üretim 

miktarındaki artıĢa bağlı olarak artıĢ gösteren, diğer bir ifade ile üretim miktarı ile 

doğrusal iliĢki içinde olan maliyetlerdir (Altuğ 1999). 

KuruluĢ yeri tespitinde kullanılan en kolay yöntemlerden biri baĢabaĢ noktası analizidir. 

BaĢabaĢ noktası analizinde hareket noktası maliyet hacim analizidir. Maliyet hacim 

analizinin varsayımları aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Ersoy vd. 20011); 

a. Muhtemel üretim miktarında sabit maliyetlerde değiĢim olmamaktadır, 

b. DeğiĢken maliyetler muhtemel üretim miktarında üretim birimi baĢına sabittir, 

c. Üretim kapasitesi tahmin edilebilir ve Sadece tek bir mamul üretilmektedir. 

Maliyet-hacim analizinden hareketle geliĢtirilmiĢ baĢabaĢ analizlerinde alternatif 

kuruluĢ yerlerinin toplam maliyet fonksiyonları oluĢturularak her bir alternatifin 

diğerine eĢitlenmesi suretiyle maliyetleri eĢitleyen üretim miktarları tespit edilmektedir. 

Daha sonra üretim miktarı aralıklarında en uygun üretim yeri seçilmeye çalıĢılmaktadır. 

BaĢabaĢ noktası tahmin edilen üretim miktarları için maliyetleri düĢük olan alternatifin 

seçilmesini esas alan bir analiz yöntemidir (Yalçıner 2011). 

2.4.4 Maliyet ve kar karĢılaĢtırılması yöntemi 

KuruluĢ yeri seçimini etkileyen faktörlerden bazıları nicel olarak yani sayısal olarak 

ifade edilebilir. Sayısal olarak ifade edilen unsurlardan hareketle alternatif kuruluĢ 

yerlerinden maliyetleri düĢüren, karlılığı ve yatırımın değerini artıran alternatifin 

seçilmesine çalıĢılır. Bu seçimin yapılmasında en önemli faktör maliyet ve satıĢ 

rakamlarının doğru bir Ģekilde tahmin edilebilmesidir. Aksi halde yanlıĢ kuruluĢ yeri 
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seçilerek yüksek maliyete katlanılarak ve düĢük kar elde edilebilmektedir. Bu sonuç ise 

yatırım yapmanın amacına ters düĢmektedir. 

Maliyet ve karı dikkate alan yöntemler de geliĢtirilmiĢtir. Minimum birim üretim 

maliyetine sebep olan kuruluĢ yerinin seçilmesini öneren yöntem maliyet 

karĢılaĢtırılması yöntemi olurken yatırım birimi baĢına karlılığı maksimum olan 

alternatifin seçilmesini öneren yöntem ise kar karĢılaĢtırması yöntemidir (Yalçıner 

2011). 

2.4.5 Puanlama yöntemi 

KuruluĢ yeri kararını etkileyen faktörler maliyet ve kar gibi nicel faktörler olabileceği 

gibi rakamsallaĢtırılamayan nitel faktörlerde olabilmektedir. Bazı durumlarda nitel 

faktörler nicel faktörlerden daha öncelikli ve önemli hale gelebilmektedir. Dolayısıyla 

kuruluĢ yeri kararı verilirken nicel faktörler ile nitel faktörlerinde etkisi birlikte analiz 

edilmelidir. Gerek baĢabaĢ noktası analizi, gerekse de maliyet ve kar karĢılaĢtırması 

yöntemi sadece nicel değiĢkenleri dikkate alan yöntemlerdir. Nitel faktörleri dikkate 

alan ve en yaygın kullanılan yöntem puanlama yöntemidir. Bu yöntemle sadece nitel 

faktörler analiz edilebileceği gibi nitel ve nicel faktörler birlikte de 

değerlendirilebilmektedir (Akdemir 2003). 

Yöntemin esasını nitel faktörlere verilen puanlar oluĢturmakta ve dolayısıyla yöntemde 

nitel faktörler nicel olarak ifade edilmeye çalıĢılmaktadır. Analizin yapılabilmesi için 

kuruluĢ yerini etkileyen bütün faktörlerin tespiti ve bu faktörlerin etkilerinin sayısal 

olarak puanlandırılması gerekmektedir. Her bir faktöre verilen öneme göre ağırlıklar 

belirlenmekte ve bu ağırlıklar ile etkilerin değeri çarpılarak ağırlıklı ortalama değer 

hesaplanmaktadır. Bulunan ağırlıklı değeri yüksek olan seçilmekte veya önceden 

belirlenen aralıklar içinde kalan alternatif seçilmektedir (Yeniçeri 1995). 
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3. GEMĠ ĠNġA SANAYĠ VE TERSANE YATIRIMLARININ ÖNEMĠ VE 

GELĠġĠMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

3.1 Gemi ĠnĢa Sanayinin Önemi ve Yapısı 

Gemi inĢa sanayinde, bir gemi imalatında; demir-çelik sanayi, makine imalat sanayi,  

elektrik-elektronik sanayi, boya sanayi, cam ve mobilya sanayi, lastik-plastik sanayi 

gibi birçok sanayi kolunun ürünlerinin bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, 

sistematik düzende ve disiplin içerisinde tesislerde bir araya getirilip ve birleĢtirilerek 

ürün elde edilmesi söz konusudur. Tüm bu sanayi dalları ile iç içe olan gemi inĢa sanayi 

ilgili sanayi dallarında geliĢmesine katkı sağlamaktadır. 

Gemi inĢa sanayi gerek ülke ve bölge ekonomisi için sağladığı yüksek istihdam ve 

katma değer ile gerekse gemi inĢa sanayi dalına önem veren ülkelerde, deniz sektörüne, 

ilgili ülkelerin kalkınmasına, askeri açıdan deniz güçlerinin kuvvetli olmasına ve diğer 

ülkelere bu anlamda bağımlı kalmamalarını sağladığı için çok büyük öneme sahip 

olmaktadır. 

Gemi inĢa sanayi; 

• Ġhracat ile birlikte döviz girdisi sağlayan, 

• Yabancı sermayeyi davet eden, 

• Beraberinde yan sanayi sağlayan ve geliĢtiren, 

• Teknoloji transferini cezbeden, 

• Ülke savunmasına kattığı yeni gemilerle gelen değerle stratejik önem taĢıyan, 

• Bakım-Onarım hizmetleriyle deniz ticaret filosunu destekleyen ve 

• Yan sanayisi ile birlikte yaklaĢık 1‟e 7 oranında istihdam yaratan, bir ağır sanayi 

koludur (Anonim 2014b). 

 

Gemi inĢa sektörünün üretimleri, gemi yapılarının karmaĢıklığına bağlı olarak üç ana 

kısma ayrılmakta olup, bunlar kısaca aĢağıdaki gibi sıralanabilir:  

1. DüĢük karmaĢık yapılı gemiler 
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2. Orta karmaĢık yapılı gemiler 

3. Yüksek karmaĢık yapılı gemiler 

 

DüĢük karmaĢık yapılı gemiler, tanker ve dökme yük gibi en basit gemi tiplerini 

kapsamaktadır. Orta karmaĢık yapılı gemiler frigofrik, konteyner, ro-ro, kimyasal 

tanker, LPG/LNG, gibi gemilerdir. Yüksek karmaĢık yapılı gemiler, kruvaziyer yolcu 

gemileri ve savaĢ gemilerini içermektedir (Anonim 2007a). 

Gemi inĢa sanayinde üretilen gemi tiplerini kullanım amaçlarına göre, yük gemileri 

(kuru yük gemileri, dökme yük gemileri, konteyner, ro-ro, genel kargo gemileri), 

tankerler (petrol, ürün Tankeri, kimyasal, LPG/LNG), savaĢ gemileri (kruvazör, muhrip, 

uçak gemileri, denizaltı, hücumbot), servis gemileri (balıkçı gemileri, römorkör) ve 

yolcu gemileri (Kruvaziyer, Vapur, Feribot, Yat) olarak sınıflandırılmaktadır.  

Dünyada gemi inĢa sanayinin kapasitesinin ölçümü veya belirlenmesi tersanelerin talebe 

göre organize olmaları nedeniyle hassas olarak yapılamamaktadır. Bu nedenle kurulu 

kapasite ve fiili kapasite arasında büyük farklılıklar oluĢabilmekte ve dünya gemi inĢa 

kapasitesi yaklaĢık olarak verilebilmektedir. Genel olarak kapasite ya da gemi büyüklük 

tanımlamasında ölçü değeri olarak GRT (Gross Ton), DWT (Deadweight Ton) veya 

gemi özelliklerinin dikkate alınmıĢ Ģekli olan CGT (Compensated Gross Ton)  

kullanılmaktadır (Hekimoğlu 2012). 

3.2 Dünyada Gemi ĠnĢa Sanayi ve GeliĢimi 

Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolları ile yapılması gemi inĢa sanayinin 

geliĢimini denize kıyısı olan ülkeler açısından vazgeçilmez kılmıĢtır. Gemi inĢa sanayi 

tarihsel süreci incelendiğinde, dünyadaki ekonomik geliĢmeler ve dünya savaĢlarından 

etkilendiği görülmüĢtür. 1929 Ekonomik Buhranı, 1939 Ġkinci Dünya SavaĢı, 1956 

SüveyĢ Krizi, 1973 Petrol Krizi ve 2008 Küresel Ekonomik Krizi, bu sektörü etkisi 

altına almıĢ ve durgunluklar yaratmıĢtır.  
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19. yüzyılda dünya gemi inĢaatının % 80‟ini gerçekleĢtiren Ġngiltere, teknolojik 

geliĢmelere ayak uyduramayarak liderliğini 20. yüzyılın baĢlarında Japonya‟ya 

devretmiĢtir. 

1956 yılında SüveyĢ Kanalının kapatılması ile krize giren tanker piyasası kat edecekleri 

yolların uzaması sebebiyle artan maliyetlerini karĢılamak için küçük ölçekli tankerler 

yerine büyük ölçekli tankerler üretmeye baĢlamıĢlardır. Ġngiltere‟den sonra liderlik 

koltuğuna oturan Japonya, teknolojik yeniliklerle birlikte üretim sürecinde farklı 

yöntemler kullanıp büyük gemilerin üretimini standartlaĢtırarak, üretimi ekonomik hale 

getirmiĢtir. 

1973 yılında yaĢanan petrol krizi ile petrol fiyatlarında yaĢanan sıra dıĢı artıĢlar, yüksek 

tonajlı sipariĢlerde yaĢanan durgunluk yerini hızlı ve daha ekonomik gemi yapımlarına 

bırakmıĢ, 80‟li yılların sonuna kadar süren bu durgunluk, sonrasında 1960-70‟li yıllarda 

üretilmiĢ olan tankerlerin Uluslararası Denizcilik Organizasyonunun (IMO) 20 yaĢ 

sınırıyla sürelerinin dolup hurdaya çıkarılmalarıyla birlikte yeni gemi taleplerinde 

artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

1987-1990 yılları arasında gemi inĢa sanayini geliĢtiren Japonya ve Güney Kore‟yi, 

1995-1996 yıllarında Çin ve Tayvan takip etmiĢ, milli deniz ticaret filolarını geliĢtirmiĢ 

ve yüksek kapasiteye ulaĢtırmıĢlardır.  

1980‟li yıllarda gemi inĢa sanayini kurmaya baĢlayan Çin Halk Cumhuriyeti, 1990‟lı 

yıllarda tersaneleri iĢletmeye almaya baĢlamıĢ, 2000‟li yıllarda ise dünya gemi inĢa 

pazarında önemli bir pazar payına sahip olmayı baĢarmıĢtır. Bu geliĢmelerde düĢük 

iĢçilik maliyetleri ile devlet politikalarının önemli rolü olduğu görülmektedir (Anonim 

2008a). 

Dünya gemi inĢa sanayinde 2000-2007 yılları arasında büyük bir talep patlaması 

yaĢanmıĢtır. Bu artıĢın oluĢmasında; dünya ticaret hacmindeki büyüme, navlun 

piyasasındaki yükseliĢ, uluslararası kurallar gereği faaliyet dıĢına çıkan deniz ticaret 

filosunun yenilenme ihtiyacı ve gemi yatırımlarının finans yatırımlarına göre yaklaĢık 
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% 75 daha karlı olması gibi unsurlar büyük rol oynamıĢtır. Aynı zamanda sanayisi hızla 

geliĢen ve dünya ticaretinde ilk sıralara yükselen Çin‟in özellikle cevher talebindeki 

artıĢ, gemi inĢa sanayinin ivme kazanmasında etkili olmuĢtur. Talep artıĢı, yeni 

yatırımlar ile kapasite artıĢını da beraberinde getirmiĢ ve tersanelerin sipariĢ teslim 

kapasitesinin artmasını sağlamıĢtır. GeliĢmiĢ ekonomilerin büyümelerindeki gerilemeler 

ile sinyallerini veren ve 2008 yılında dünya genelindeki piyasalarda yaĢanan ekonomik 

kriz,  Dünya denizciliğini olumsuz etkileyerek bütün taĢıma ve gemi inĢa segmentlerin 

de istihdam ve üretim azaltılması yönündeki olumsuz etkisi ile ekonomilerde Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟ndan bu yana yaĢanan en keskin düĢüĢün gerçekleĢmesine neden 

olmuĢtur (Anonim 2013a). 

 

Yıllara göre dünya tersaneleri sipariĢ defterleri rakamları incelendiğinde, rakamların 

2009 yılında zirve yaptığı görülmektedir. Özellikle tanker tipi gemi sipariĢlerinin 2001- 

2008 yılları arasında normal artıĢlar göstererek 2007 yılında yaptığı sıçramayla 2009 

yılında en yüksek seviyeye çıktığı görülmektedir. Fakat 2010 ve 2011 yılları 

incelendiğinde sipariĢ miktarının azaldığı görülmektedir. 2009 yılında 164 milyon DWT 

olarak görülen tanker sipariĢ defteri tonaj rakamları, 2013 yılında % 70 oranında 

azalarak 49,4 milyon DWT olmuĢtur (Çizelge 3.1). 

 

Çizelge 3.1 Yıllara göre sipariĢ defteri tonaj rakamları 

Yıllar Tanker K.Tanker Kuru yük Kombine TaĢıyıcılar Diğerleri Toplam 

  (DWT) (DWT) (DWT) (DWT) (DWT) (DWT) 

2001 39,3 9,5 34,3 0,2 24,5 107,8 

2002 52 10 22,4 0,2 27,9 112,5 

2003 45,3 10,8 30,3 0,2 22,9 109,5 

2004 65,1 10,2 48,4 * 41,2 164,8 

2005 72 11,6 60,6 * 56,2 200,4 

2006 76,5 3,3 61,4 * 68,1 209,3 

2007 128,7 11 78,9 * 80 298,6 

2008 147,7 19 216,1 3,4 105,7 491,8 

2009 164 18,4 286,3 3,4 92,2 546,3 

2010 120,6 13,9 268,7 2,4 70,5 477 

2011 113,4 9,7 246,5 2,8 53,7 426 

2012 75 1,4 191,5 * 53,7 321,6 

2013 49,4 1,6 105,4 * 54,6 211 

(Kaynak: Anonim 2014b) 
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Dünyada teslim edilen toplam gemi rakamları incelendiğinde, 2008 yılından sonraki 

yıllarda yeni gemi inĢa sipariĢlerinde büyük oranda düĢüĢler yaĢanmasına rağmen 

toplam teslim kapasitelerinde 2004-2012 yılları arasında sürekli artıĢların yaĢandığı 

görülmektedir. 2004 yılında 58.3 milyon dwt düzeyinde gerçekleĢen toplam teslim 

kapasitesi düzenli artıĢlarla 2008 yılında 96.3 milyon dwt, 2009 yılında 128 milyon dwt, 

2010 yılında 147.90 milyon dwt, 2011 yılında 164.6 milyon dwt ve 2012 yılında ise 

150,6 milyon dwt seviyesine ulaĢmıĢtır. Ancak küresel ekonomik kriz sonucunda, gemi 

inĢa sektöründe meydana gelen sipariĢ daralmasının etkisi ile birlikte 2013 yılında 

teslim kapasitesinin 101.9 milyon dwt‟a gerilediği görülmektedir. Teslim edilen gemi 

tipleri incelendiğinde tanker ve dökme yük gemilerinin üst seviyelerde olduğu diğer 

gemi tiplerinin de dengeli bir Ģekilde arttığı görülmektedir (ġekil 3.1). 
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ġekil 3.1 Dünyada tiplerine göre teslim edilen gemiler (Anonim 2014b) 

 

3.3 Türkiye’de Gemi ĠnĢa Sanayi ve GeliĢimi  

 

Türklerin Anadolu‟ya gelmesinin ardından Akdeniz‟e açılabilmeleri için Selçuklu 

ordusunun akıncı liderlerinden birisi olan Emir Çaka Bey tarafından 1081 yılında 

Ġzmir‟de kürekli ve yelkenli gemilerden oluĢan 50 parçalık ilk Türk Donanması ve 
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ardından Sultan_ul Bahreyn (Ġki Denizin Sultanı) olarak bilinen Alaeddin Keykubat 

tarafından Alanya ve Sinop tersaneleri inĢa edilmiĢtir. 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde ilk Osmanlı tersanesi Derya Beyi, Kara Mürsel Bey 

tarafından 1327 yılında Karamürsel‟de kurularak, Osmanlı donanmasının ilk savaĢ 

gemisi inĢa edildikten sonra Ġzmit Tersanesi kurulmuĢtur. 1390 yılında Sarıca PaĢa 

tarafından ilk düzenli ve büyük Osmanlı tersanesi inĢa edilen Gelibolu Tersanesi, 1455 

yılında yapımına baĢlanan, dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olarak tüm yabancı 

ülkelerin hayranlığını kazanan Fatih Sultan Mehmet‟in kurduğu Galata-Haliç-Ġstanbul 

Tersanesi olarak bilinen Tersane-i Amire kurulana kadar Ġmparatorluğun en önemli 

deniz üssü olarak görevini yerine getirmiĢtir. 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu donanmasının merkezi olan Tersane-i Amire, imparatorluğun 

son dönemlerinde, yaĢadığı süreçle birlikte kullanılamaz hale gelmiĢ, atıl kalmıĢtır. 

1861 yılında kurulan Hasköy Tersanesi‟ni, 1912 yılında kurulan Ġstinye Tersane‟si takip 

etmiĢtir. 

 

Cumhuriyet Dönemiyle birlikte tersanelerin teknoloji ve altyapı eksiklikleri giderilip 

gerekli yatırımlar yapılarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla 

gemi inĢa sanayi canlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde kurulan Hasköy Tersanesi ve Ġstinye Tersanesi 

faaliyetlerine devam ederken, Tersane-i Amire; Camialtı ve Haliç Tersaneleri adı 

altında üretimlerine devam etmiĢ, bu tersanelere TaĢkızak Tersanesi eklenmiĢtir. 

 

1963 yılında Türkiye‟de Planlı Döneme geçilmesiyle, gemi inĢa sanayi ve deniz 

taĢımacılığı konuları BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarında yer almaya baĢlamıĢtır. 

 

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; gemi inĢa sanayi ile ilgili ithalatın 

kısıtlanması, gemi yapımı için gerekli kredi kolaylıklarının sağlanması, tersane 

alanlarının büyütülerek, daha büyük gemilerin üretilmesinin sağlanmasıyla sektörde 

önemli geliĢmeler olmuĢtur. Ayrıca kamu tersanelerinin geliĢtirilmesi ve geniĢletilmesi 
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hedeflenmiĢtir. Bu dönem içerisinde Camialtı Tersanesi‟nin kapasitesi 15.000-18.000 

DWT‟lik gemilerin üretilmesine elveriĢli hale getirilmiĢ ve Gölcük Deniz Kuvvetleri 

Tersanesi‟nin artan kapasitesi ticari gemi yapımına ayrılmıĢtır. 

 

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; ulusal gemi inĢa sanayisinin geliĢimini 

engellememesi koĢuluyla büyük tonajlı kuru yük gemisi, tanker ve özel tip gemilerin 

ithalatı serbest bırakılmıĢtır. 1939 yılında kuruluĢ hazırlıkları baĢlatılan Pendik 

Tersanesi bu dönemde yatırım programına alınmıĢtır. 

 

Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; Pendik Tersane‟sinin yatırımı devam 

ettirilmiĢ, Ġzmir Alaybey Tersanesi‟nin bakım-onarım kapasitesini yeterli büyüklüğe 

getirmek için gerekli düzenlemeler yapılmıĢ ve Tuzla Tersaneler Bölgesi ile ilgili 

yatırımlara baĢlanılmıĢtır. Türk dıĢ ticaret taĢımalarının % 50‟sinin Türk Deniz Ticaret 

Filosu tarafından taĢınması hedefi ve yurtiçi üretim ile karĢılanamayan gemilerin 

ithaline izin verilmesiyle tersane kapasiteleri ve üretim artmıĢtır. 

 

Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; Tuzla Tersaneler Bölgesi organize 

edilerek kurulmuĢ, tersane yerleri devlet tarafından belirlenerek, kiralanmak Ģartıyla 

gemi inĢa sanayicilerine dağıtılmıĢtır. Pendik Tersanesi‟nin ilk bölümü hizmete 

girmiĢtir. 

 

BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; deniz ticaret filosunun 4.000.000 DWT 

olan kapasitesinin 6.200.000 DWT‟ye çıkarılması hedeflenmiĢtir. Altıncı BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı Döneminde; deniz ticaret filosunun gençleĢtirilip, geliĢtirilmesi 

hedeflenmiĢ ve BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Plan dönemi sonunda 5.000.000 DWT 

olan deniz ticaret filosunun tonaj kapasitesinin 6.500.000 DWT olması için çalıĢılmıĢtır. 

Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Plan Döneminde; gemi inĢa sanayi kapasitesinin yılda 1-2 

milyon dolar döviz ikame ve yılda 600 milyon dolar döviz girdisi sağlama, kapasitenin 

tam kullanımıyla yılda 105 milyon adam-saat istihdam olanağı ve devlete 340 milyon 

dolar gelir getirisi hedeflenmiĢ ve büyük ölçüde hedeflere ulaĢılmıĢtır. Sekizinci BeĢ 

Yıllık Kalkınma Plan Döneminde; ana hedef tersanelerin rekabet gücünün arttırılması 

ön görünümünde daha büyük inĢa kapasiteli kurulması hedeflenmiĢtir. Dünyada ve 
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Türkiye‟de 2002-2003 arasında baĢlayan gemi inĢaatı patlamasını takiben 2003-2004 

yıllarında gemi inĢaatı kapasitesinde büyük ve hızlı bir artıĢ olmuĢtur (Kükner vd. 

2007).  

 

Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; denizyolunda kısa mesafe denizyolu 

taĢımalarını artıracak gemi ve liman yatırımlarına ağırlık verilmesi hedeflenmiĢtir. 

Ayrıca, askeri ve ticari gemilerin Türk tersanelerinde tasarımı, yüksek yerli katkı 

oranıyla üretilmesi ve Türk Deniz Ticaret Filosunun yenilenmesi amacıyla, baĢta 

Ceyhan yöresi olmak üzere, Türkiye Tersaneler Mastır Planının sonuçları da göz önüne 

alınarak yeni tersanelerin kurulması planlanmıĢtır (Anonim 2008a). 

3.4 Tersane ve Tersanecilik 

 

Tersane; her cins ve boy gemi ve su araçlarının inĢası, tadilatı, bakım ve onarımı için 

dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak üzere dalgakıranla durgun su temin edilerek, 

yüzer havuzlu, teknik ve sosyal altyapısı, yönetim, lojistik, bakım, onarım ve depolama 

birimleri de bulunan, kıyı yapılarıdır. Bunlar A Tipi Tersane, B Tipi Tersane, C Tipi 

Tersane olarak üç gruba ayrılmaktadırlar:  

 

A Tipi Tersane: 300 dönüm üstünde alana sahip, deniz cephesi 200 metre üzerinde olan 

ve fiziki Ģartları sağladığı takdirde 150.000 DWT‟un üzeri, konteynerlar da ise 4000 

TEU‟nun üzerinde hizmet verebilen tesisi,   

 

B Tipi Tersane: 80 dönümün üstünde, en fazla 300 dönüm alana, en az 100 metre deniz 

cephesine sahip olan ve fiziki Ģartları sağladığı takdirde en fazla 120.000 -150.000 

DWT, konteynerlar da ise en fazla 3000-3999 TEU hizmet verebilen tesisi, 

 

C Tipi Tersane: En fazla 80 dönüm alana, en az 50 metre deniz cephesine sahip olan ve 

fiziki Ģartları sağladığı takdirde en fazla 10.000-30.000 DWT, konteynerlar da ise en 

fazla 1000-1999 TEU gemilere hizmet verebilen tesisi, tesis ise tersane, tekne imal yeri 

ve çekek yerini ifade etmektedir (Anonim 2014c). 
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Sanayici giriĢimciler tarafından deniz sanayi ve endüstri alanlarında tersane tanımı 

içerisinde yer alan iĢlevlerin bir kısmının veya tümünün, yatırım, üretim, ihracat ve 

istihdam yaratarak gerçekleĢtirilmesine ise tersanecilik faaliyeti denilmektedir. 

3.5 Türkiye’de Tersanelerin Genel Durumu 

 

Gemi inĢa sektörünün en önemli ayağı tersanelerdir. Türkiye gemi inĢa sektöründe 

faaliyet gösteren tersaneler askeri ve özel sektör tersaneleri olarak iki grupta 

toplanmaktadır. Birincisi askeri tersane, ikincisi özel sektör tersaneleridir. 

 

3.5.1 Askeri tersaneler 

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟na bağlı olan bu tersaneler; 

1.Gölcük Tersanesi 

2.TaĢkızak Tersanesi 

3.Ġzmir Alaybey Tersanesi (1999 depremi sonrasında devir alınmıĢtır) 

4.Pendik Tersanesi (1999 depremi sonrasında devir alınmıĢtır) olarak sıralanmaktadır. 

 

3.5.2 Özel sektör tersaneleri 

Özel sektör tersaneleri, Marmara, Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde bölgesel yada 

münferit olarak faaliyet göstermekte olup özel sektör tersanelerinin en önemlileri 

Ġstanbul-Tuzla, Yalova-Altınova, Kocaeli-KosbaĢ, Trabzon-Çamburnu, Zonguldak-

Karadeniz Ereğli‟de yoğunlaĢmıĢlardır. 

 

3.6 Türk Tersanelerinde Mevcut Durum   

Türkiye‟de özel sektöre ait aktif olan gemi, yat inĢa ve bakım-onarım tersanelerinin 

toplamı 72 adettir. Bu tersanelerden 27 adedi Ġstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi‟nde, 21 

adedi Yalova Tersaneler Bölgesi‟nde, 8 adedi Karadeniz Ereğli Bölgesi‟nde, 6 adedi 

Körfez/Kocaeli Bölgesi‟nde bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale‟de 2 adet, Trabzon, 
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Samsun, Hatay, Kastamonu, Adana, Ordu, Ġnebolu ve Sakarya‟da birer adet toplamda 

10 adet tersane aktif olarak faaliyet göstermektedir (ġekil 3.2).    

 

Tuzla Tersaneler Bölgesi ve çeĢitli illerde 50 m‟den küçük kıyı Ģeridi bulunan 

iĢletmelerde „Tekne Ġmal Yeri‟ adı altında gemi inĢa ve bakım onarım faaliyetleri 

gerçekleĢtirilmektedir. Faal tersanelerin yatırım alanının ise 3.91 milyon m
2
 olduğu 

görülmektedir (Anonim 2014d). 

 

 

ġekil 3.2 Faal tersanelerin illere göre dağılımı (Anonim 2014d) 

 

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde yoğunlaĢan özel sektör tersanelerinde, 2002 

yılında 37 adet olan tersane sayısının, 2013 yılı sonunda 71‟e çıktığı görülmektedir. 

2008 yılından sonra tersane sayısında her ne kadar artıĢ gözlenmiĢ olsa da aynı yılın 

sonlarında kuvvetli bir Ģekilde hissedilen küresel ekonomik kriz, gemi inĢa sanayisini de 

etkisi altına alarak, sipariĢ defterlerindeki düĢüĢ hem istihdam sayısının azalmasına hem 

de yeni yatırım ve modernizasyon çalıĢmalarının iptal veya durdurulmasına neden 

olmuĢtur (ġekil 3.3). 
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ġekil 3.3 Faal tersane sayısı (Anonim 2013a) 

 

Türkiye‟de yatırım aĢamasında bulunan özel sektör tersane sayısına bakıldığında; 2013 

yılı sonu itibariyle 49 adet tersane yatırımının yapıldığı görülmektedir. 49 adet 

tersanenin 17 adedi Yalova, 8 adedi Samsun, 6 adedi Çanakkale, 5 adedi Ġstanbul, 3 

adedi Kastamonu, ikiĢer adedi Zonguldak ve Balıkesir‟de, birer adedi ise Adana, 

Mersin, Ordu, Sinop ve Trabzon Ġllerinde yer almaktadır (ġekil 3.4). 

 

 

 

 

ġekil 3.4 Yatırım aĢamasındaki tersanelerin illere göre dağılım (Anonim 2014d) 



 

26 

 

 

Yatırım aĢamasında bulunan tersanelerin yatırım alanı 7.2 milyon m
2
 olup, proje 

kapasiteleri 3,64 milyon DWT/yıl olarak gerçekleĢmiĢtir (Anonim 2014e). Türk 

tersanelerindeki havuz yatırımları incelendiğinde, farklı büyüklüklerde 21 adet yüzer 

havuz, 9 adet kuru havuz bulunmaktadır.  2003 yılında yalnızca 3 adet olan kuru havuz 

yatırımı sayısının 2008 yıl sonunda 7 adet, 2013 yılı sonu itibariyle 9 adet olduğu tespit 

edilmiĢtir (ġekil 3.5). 
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 ġekil 3.5 Yıllara göre kuru havuz yatırımları (Anonim 2014d) 

 

Yüzer havuz yatırımlarının küresel ekonomik krizin yaĢandığı dönem öncesi ve 

sonrasında adet bazında, sürekli bir artıĢ gösterdiği görülmektedir. 2003 yılı sonunda 11 

adet olan yüzer havuz yatırımları 2007 yılı sonunda 15 adede, 2012 yılı sonunda 20 

adede, 2013 yılı sonunda ise 21 adede çıkmıĢtır (ġekil 3.6). 

 

Gemi inĢa sanayinde dünya genelinde talep artıĢlarının yaĢandığı 2003 yılına kadar 

Türkiye gemi inĢa sanayi dünya gemi inĢa sanayinin çok gerilerinde bir kapasite 

kullanım oranıyla çalıĢmıĢ ve mevcut durumdan çok fazla faydalanamamıĢtır. Ancak, 

2002 yılından sonra dünya ekonomisinde yaĢanan geliĢmelere paralel Türk 

ekonomisinde de yaĢanan iyileĢmelerle birlikte tüm sektörlerde ekonomik büyümeyi 

sağlayan yatırımların önü açılmıĢtır. Bu geliĢmelerle birlikte gemi inĢa sanayinde de 
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kapasitelerin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik projelere ağırlık verilerek yapılan 

yatırımlarla ileri teknoloji ve otomasyon sistemlerine geçilerek fiili kapasitelerini ve 

kapasite kullanım oranlarını arttırmaları sağlanmıĢtır. 
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ġekil 3.6 Yıllara göre yüzer havuz yatırımları (Anonim 2014d) 

 

 

3.6.1 Kapasite 

 

Yıllara göre tersanelerin gemi inĢa, çelik iĢleme ve bakım onarım kapasitelerine 

baktığımızda; 2002 yılında 0.55 milyon DWT‟luk kurulu kapasiteye sahip olan özel 

sektör tersanelerinin 2008 yılına kadar 2.50 milyon DWT‟luk yukarı yönlü bir artıĢ 

göstererek 3.05 milyon DWT olduğu ve 2013 yılında ise 3.61 milyon DWT‟luk kurulu 

kapasiteye ulaĢtığı görülmektedir (ġekil 3.7). 
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ġekil 3.7 Yıllara göre faal tersanelerin proje kapasiteleri (Anonim 2014d) 

 

3.6.2 SipariĢler 

 

2003 yılında 53 adet olan gemi sipariĢi kademeli bir Ģekilde artıĢ göstererek 2008 

yılında en yüksek seviyeye ulaĢmıĢtır. Dünya gemi inĢa sipariĢlerinin küresele 

ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılı sonunda hızla düĢüĢ göstermesiyle birlikte Türk 

tersanelerinde de keskin düĢüĢler yaĢanmıĢ olup, 2008 yılında 260 adet gemi sipariĢi 

alan tersanelerde bu sayı 2013 yılında yaklaĢık % 25 azalarak 66 adet olmuĢtur (ġekil 

3.8). 
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ġekil 3.8 Tersanelerin sipariĢ defteri durumu (Anonim 2014d) 



 

29 

 

3.6.3 Üretim 

 

ISO 9000 ve AQAP serileri kalite belgelerine sahip olan Türk tersanelerinde yapılan 

imalatlar genel olarak aĢağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Epoksi ve kromnikel tanklı petrol ve ürün tankerleri, 

 Ağır yük gemileri, 

 Çok amaçlı konteyner gemileri, 

 Balıkçı gemileri, 

 AraĢtırma gemileri, 

 Römorkörler, 

 80-90 metrelik mega yatlar ve gezinti tekneleri, 

 Petrol platformları, tadilat ve konversiyonları, 

 Supply botlar ve Off-Shore botları 

Yukarıda belirtilen imalat türleri; uluslararası kurallara göre çeĢitli klas kuruluĢlarının 

kontrolünde inĢa edilmektedir (Hekimoğlu 2012). 

 

2008 yılı öncesi yeni gemi inĢa üretimi yapan Türk tersaneleri küresel ekonomik krizin 

etkilerini göstermesiyle birlikte yeni gemi inĢa sipariĢlerinin azalması ve iptal olmasıyla 

birlikte, yük gemilerinin üretimi yerine çoklukla askeri gemiler, supply vessel ve balıkçı 

tekneleri gibi küçük boyutlu gemilerin üretimine yönelmiĢlerdir. 

 

1995-2001 yılları arasında toplam 836.000 DWT‟luk 166 adet geminin teslimini 

gerçekleĢtiren Türk Tersaneleri, 2002-2013 yılları arasında toplam 4.526.000  DWT‟luk 

870 adet gemi teslim etmiĢtir (Anonim 2014c). 2008-2013 yılları arasında teslim edilen 

gemi ve yatın tonaj bazında sayısının ise 2.272.000 DWT olduğu görülmektedir (ġekil 

3.9). 
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ġekil 3.9 Teslim edilen gemi ve yatlar (Anonim 2014b) 

 

 

3.6.4 Yat sektörü 

 

Yat ve tekne imalat sanayi yüksek katma değere sahip, istihdam sağlayabilen, ihracat 

oranı yüksek, teknoloji transferini ve yeni teknikleri cezbeden, marina ve yat limanı 

yatırımlarını destekleyen ve geliĢtiren bir sektördür. Bu sanayi dalı makine, demir, sac, 

ahĢap, boya kimya, elektrik, elektronik, tekstil, dekorasyon, plastik, servis gibi birçok 

sanayi dalıyla iç içedir. Yat ve tekne endüstrisi, gemi inĢa sanayisinden farklı olup, daha 

küçük yatırım ile daha kısa sürede ve daha küçük yerlerde faaliyet gösterebilmektedir. 

Büyük yatırımlar gerektirmemesine rağmen, katma değeri çok yüksek olan önemli bir 

gemi inĢa koludur. 

 

2011 ve 2013 yılları arası yat inĢa sıralama grafiği incelendiğinde; her üç yılda da 

Türkiye‟nin Ġtalya ve Hollanda‟nın hemen arkasından üçüncü sırada geldiği 

görülmektedir. 2011 yılında 2.845 metreyle üçüncü sırada olan Türkiye 2013 yılında da 

% 9‟luk artıĢla yine üçüncü sıradaki yerini korumaktadır (ġekil 3.10 ). 
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ġekil 3.10 Yat inĢa sipariĢ sıralaması (Anonim 2014b) 

 

Türkiye‟de yat inĢa tersaneleri çoğunlukla Ġstanbul bölgesinde konumlanmıĢ olup 

ayrıca Karadeniz, Marmara, Orta Ege ve Güney Batı Akdeniz sahillerinde de yat inĢa 

tersanelerinin faaliyet gösterdiği bilinmektedir.  

 

3.6.5 Bakım-onarım 

 

Çok amaçlı kullanıma yönelik tasarlanmıĢ olan Türk tersanelerinde yeni gemi inĢa 

faaliyetlerinin dıĢında bakım-onarım ve geri dönüĢüm faaliyetlerinde yer 

verilmektedir. Küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği Türkiye‟de, askeri gemi 

ve ikmal gemisi inĢa edilen tersaneler hariç yeni gemi inĢa yapan tersaneler,  yeni 

sipariĢlerin gelmemesi ve verilen sipariĢlerin iptal edilmesiyle birlikte, bakım-onarım 

faaliyetlerine ağırlık vermiĢlerdir.  

 

2008-2013 dönemi incelendiğinde Türk tersanelerinde 2008 yılında 8.433.000 

DWT‟luk bakım-onarım faaliyetinin yükselen ivmeyle 2013 yılı sonunda 7.322.206 

DWT‟luk artıĢla 15.755.206 DWT olduğu görülmektedir (ġekil 3.11). 

 



 

32 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Yıllar

D
W

T

DWT 8.433.000 10.260.400 10.707.057 13.071.654 15.272.490 15.755.206

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

ġekil 3.11 Yıllara göre bakım-onarım rakamları (Anonim 2014b) 

3.6.6 Geri dönüĢüm 

 

Ekonomik ömürlerini doldurmuĢ, fiziksel özellikleri zayıflamıĢ gemilerin geri 

dönüĢümü yapılarak, gemi yapımında kullanılan hammaddeler geri kazanılarak yeni 

çelik üretiminde, teçhizat ve makinelerin kullanılabilir durumda olanları sökülerek kara 

tesislerinde veya gemilerde yeniden değerlendirilerek gemi bünyesindeki hammadde ve 

ekipmanın yaklaĢık % 94‟ü geri kazanılmaktadır. Geri dönüĢüm ile elde edilen çelik, 

doğadan elde edilen demir cevherinden daha az enerji ve iĢçilik ile elde 

edilebilmektedir.  

 

Hammadde, katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisine katkısı olan gemi 

söküm sektörüyle Türkiye‟de, 2003-2008 yılları arası az sayıda farklılıklar gösteren, 

geri dönüĢüme tabi tutulan gemi sayılarının 2008 yılı sonunda 72 adet iken 2011 yılında 

en yüksek seviyeye gelerek 341 adet, 2011-2013 yılları arasında ise tersanelerin yeni 

gemi inĢa faaliyetlerine yönelmeleriyle birlikte 2013 yılı sonunda bu rakamın 210 adet 

olduğu görülmektedir (ġekil 3.12).  
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ġekil 3.12 Geri dönüĢüme tabi tutulan gemiler (Anonim 2014d) 

 

3.6.7 Gemi yan sanayi 

 

Dünyada gemi inĢa sektörünün katma değer yaratan önemli bir bölümü gemi 

ekipmanları imalatını içeren gemi yan sanayi alt sektörüdür. Gemi inĢaatında maliyetler 

tekne malzemesi ve ekipman bileĢenlerinin oluĢturduğu malzeme maliyetleri, gemi 

inĢaatında iĢçilik maliyetleri ve inĢa eden firmanın doğrudan gemiyle 

iliĢkilendirilemeyen “overhead” veya “genel yönetim masrafları” Ģeklinde üç kategoriye 

ayrılmaktadır. 

 

Türkiye‟de güverte teçhizatları, zincir, çapa gibi üretimlerin çok iyi düzeyde 

yapılabilmesine karĢın, seyir cihazları gibi elektronik ağırlıklı üretimlerin dünyada 

birkaç büyük üreticisi olması nedeniyle, Türkiye‟de neredeyse hiç üretilmediği 

görülmektedir. Türkiye‟de üretilen, gemi inĢanın ham maddesi olan çelik sac ve 

profillerin teslim süreçleri, ebatlar ve mukavemet standartları, ihtiyacın çok az bir 

kısmını karĢılayabilmektedir. Türk gemi inĢa yan sanayisinde, özellikle son yıllarda 

organize sanayi bölgelerinin yapılanmasıyla birlikte, bu bölgelerde gemi yan 

sanayisinde ülke açısından önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır (Anonim 2014b). 



 

34 

 

3.7 Gemi ĠnĢa Sanayinin Ülke Ekonomisine Katkıları 

 

3.7.1 Ġhracat 

 

Türkiye‟de inĢa edilen gemilerin çoğu ihracat amaçlı olup üretilen gemilerin tamamına 

yakını Avrupa Birliği(AB) ülkelerine ihraç edilmektedir. Gemi ve yat ihracatının % 

65,23‟ünü tek baĢına karĢılayan Ġstanbul‟u, sektörün diğer önemli ili olan Yalova ise % 

24,16‟lık payla takip etmektedir. Bu iki il Türkiye‟nin 2013‟teki toplam gemi ve yat dıĢ 

satımının % 89,40‟ını (1 milyar 40 milyon 282 bin dolar) karĢılamıĢlardır (ġekil 3.13). 
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ġekil 3.13 Ġhracat rakamları (Anonim 2014b) 

 

 

2008 yılı sonu itibariyle ihraç edilen yeni gemi ve yatlar ile bakım-onarım faaliyetleri 

sonucu bu değerler yaklaĢık 4 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Küresel ekonomik krizin 

etkileriyle, bakım-onarım hariç, ekonomik krizin etkilerini göstermeye baĢladığı 2008 

yılı sonu ile 2012 yılı sonu ile karĢılaĢtırıldığında yaklaĢık 1,8 milyar dolarlık düĢüĢ ve 

2012-2013 yılları arasında ise 326 milyon dolarlık artıĢ yaĢandığı görülmektedir (ġekil 

3.13). 
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3.7.2 Ġstihdam 

Tüm dünyada denizcilik sektörünü etkileyen küresel ekonomik kriz nedeniyle, dünya 

gemi inĢa taleplerindeki azalma, navlun fiyatlarındaki düĢüĢ, sipariĢ iptalleri ve yeni 

sipariĢlerin neredeyse yok denecek kadar az olması ve Türkiye‟de tersanelerin iĢ 

kazaları ile gündeme gelmelerinin dünyadaki armatörlük kuruluĢlarını olumsuz yönde 

etkilemesi sebebiyle 2007 yılı sonu ile tersanelerde 33.480 kiĢi olan istihdam sayısı 

2009 yılı sonu ile 19.179 kiĢiye düĢmüĢ, 2010 yılı sonunda bakım-onarım faaliyetlerinin 

artmasıyla yeniden 21.449 kiĢiye çıkmıĢtır. Ancak 2011 Aralık ayı itibariyle istihdam 

sayısında 2007 yılı ile karĢılaĢtırma yapıldığında yaklaĢık 13.000 kiĢilik bir azalıĢın 

ardından 2012-2013 yıllarında görülen artıĢın ise bakım onarım faaliyetlerinin 

artmasından kaynaklandığı görülmektedir (ġekil 3.14). 
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ġekil 3.14 Ġstihdam rakamları (Anonim 2014b) 

 

3.7.3 Ülke savunmasına katkı 

  

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‟nın ihtiyacını karĢılamak için Savunma Sanayi 

MüsteĢarlığı (SSM) tarafından alınan kararla, baĢlatılan Milli Gemi (MĠLGEM) projesi 

ile Türkiye‟de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, 



 

36 

 

komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile 

milli imkanlar kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye savunma sanayinin önde gelen; 

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı‟nın (TSKGV) hissedarı olduğu firmalardan, 

ASELSAN, HAVELSAN, STM ve ĠġBĠR, MĠLGEM projesinde önemli görevler 

üstlenmektedirler. MĠLGEM projesinde gemi inĢa ve donatımında kullanılan malzeme, 

cihaz ve sistemler değer olarak % 70 oranında yerli sanayi imkanları ile 

karĢılanmaktadır. 

 

27 Eylül 2008 tarihinde Preveze Deniz Muharebesi‟nin 470‟inci yıldönümü ve Deniz 

Kuvvetleri Günü‟nde projenin ilk gemisi denize indirilmiĢtir. 2 Kasım 2010 tarihinde 

Deniz Kabul Tecrübeleri‟ne baĢlanılan TCG Heybeliada (F-511) 27 Eylül 2011‟de 

hizmete girmiĢ; ikinci korvet olan TCG Büyükada (F-512) ise 2 yıl sonra, 27 Eylül 

2013‟de donanmaya teslim edilmiĢtir. 
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4. TERSANE YATIRIMLARI ĠÇĠN KURULUġ YERĠ SEÇĠMĠ: YALOVA-     

ALTINOVA TERSANE GĠRĠġĠMCĠLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 

ġĠRKETĠ ÖRNEĞĠ 

 

4.1 KuruluĢ Yeri Bölge Seçimi 

 

ĠĢletmenin kuruluĢu yerinin seçilmesi aĢamasında genel olarak bakılan veya irdelenmesi 

istenen koĢullar aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Okka 2009):   

 

1. Arazi ve arsa durumu: 

a. Hali hazır arazi ve arsanın temini, 

b. Hali hazır arazi ve arsanın geniĢleme imkanları, 

c. ĠĢyerinin gelecekteki imar durumu ve 

d. Arsa ve arazinin topografik durumu 

i. Normal, 

ii. Sel ağzı, 

iii. Kayalık, 

iv. Sert ve yumuĢak zemin ve 

v. Meyilli. 

2. Hammadde, yardımcı madde ve ara malzeme tedarik durumu: 

a. Hammaddelerin durumu, 

b. Yardımcı malzemelerin ve katkı maddelerinin durumu, 

c. ĠĢletme malzemesinin durumu, 

d. Ara malzemelerinin durumu ve 

e. Bunların taĢınma durumu ve taĢıma maliyetleri. 

3. Su durumu: 

a. Sanayi suyu, 

b. Ġçme suyu ve 

c. Atık su. 

4. Enerji durumu: 

a. Mevcut kapasite, 

b. GeniĢleme imkanları, 

c. Fiyatları, 
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d. Enerji kaynağına uzaklık ve 

e. Minimum maliyetli enerji tipinin seçimi. 

5. ĠĢçi durumu: 

a. Kalifiye iĢçilerin, 

b. Düz iĢçilerin, 

c. Teknik elemanların ve 

d. Profesyonel yöneticilerin durumu. 

6. UlaĢtırma imkanları durumu: 

a. Devlet yolu, 

b. Tren yolu, 

c. Hava yolu ve 

d. Deniz yolu imkanları. 

7. GeniĢleme imkanları: 

a. Ġlave tesisler, 

b. Depolar, 

c. Silolar vb. ve 

d. Lojmanlar için imkânlar. 

8. Çevre sanayiler: 

a. Yardımcı sanayiler, 

b. Benzer sanayiler, 

c. Organize sanayi durumu, 

d. GeniĢleme imkanları ve 

e. Ek tesisler. 

9. Piyasa durumu: 

a. Hammadde tedarik durumu, kapasitesi, 

b. ĠĢgücü tedarik durumu, teknik okulların durumu, 

c. Diğer girdilerin tedarik durumu, 

d. Dağıtım kanalları, pazarlama imkanları, 

e. Birincil ve ikincil piyasaların durumu ve 

f. Piyasaların geleceği hakkındaki kanaatler. 

10. Ġklim ve tabii afetler; 

a. Ġklim ve proje için uygun olup olmaması, 
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b. Rüzgâr durumları, 

c. Deprem ve sel felaketi durumları ve 

d. Halk sağlığı ve diğer toplumsal hastalıklar. 

11. TeĢvik tedbirleri: 

a. Proje için tanınan yatırım indirimi ve diğer teĢvik tedbirleri, 

b. Belediyelerce tanınan arsa, enerji vb. Ģekillerdeki teĢvik tedbirleri, 

c. Vilayetlerce ve Bakanlıklarca tanınan teĢvik tedbirleri ve 

d. Diğer teĢvik tedbirleri. 

12. Sosyal imkanları: 

a. Hastaneler vb., 

b. Dinlenme yerleri vb., 

c. Okullar, kreĢler vb., 

d. Bankalar ve diğer finansman kurumları,  

 

Yukarıda listesi verilen kuruluĢ yeri seçim ölçütlerinin önem derecesi veya ağırlığı 

sektörler ve hatta alt sektörlere göre farklılık göstermektedir. Özelliği gereği kıyıda 

bulunması gereken tersane ve liman gibi yatırımlarda ise kuruluĢ yeri seçim kriterleri 

içinde yukarıda sıralanan ölçütlerin önem ve öncelik deresinin değiĢimi veya 

farklılaĢması olağan karĢılanmalıdır. 

 

4.2 Tersane Yatırımları Ġçin KuruluĢ Yeri Seçimi 

 

Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçim kriterleri az sayıda da olsa araĢtırma konusu 

yapılmıĢ ve genel olarak iĢletmeler ve özel olarak tersanelerin yoğunlaĢma bölgeleri 

inceleme konusu yapılmıĢtır (Türko ve Ersungur 2013, Usta 2005, Yiğit 2014). 

Özellikle alan çalıĢması yapılan bölgenin birçok araĢtırma ve rapora konu olduğu 

görülmekte olup, belirtilen raporların birçoğunun teknik değerlendirmeye yönelik 

olduğu (Erdik vd. 2006, Saylan 1978, Uz 2006, Yüksel vd. 2006, Zorlu vd. 2007) 

görülmekte olup, söz konusu raporlarda; yer seçimi ölçütleri, yatırım proje geliĢtirme ve 

değerleme yönlerinin genel olarak önceki çalıĢmalarda ihmal edildiği dikkati 

çekmektedir. Bu çalıĢmada ise tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde dikkate 

alınan parametreler; tersane yöneticileri, gemi ihtisas organize sanayi bölgesi ve 
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Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

yöneticilerinden seçilmiĢ 10 uzman kiĢiye ekli soru formu (kontrol çizelgesi) 

uygulanmıĢ ve katılımcı bir yaklaĢımla kuruluĢ yeri seçim kriterleri tespit edilmiĢtir. 

Veri toplamada, esasen konu ile ilgili olarak seçilmiĢ katılımcılar grubunun ayrıntılı 

bilgi ve fikirlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmıĢ özel bir grup görüĢmesi tekniği 

olan odak grup analizi kullanılmıĢtır.  

Ġlke olarak odak grup analizinde grubun 10-12 kiĢiden oluĢması yeterli bulunmakta 

olup, görüĢme, kiĢilerin düĢüncelerini ve yaĢantılarını açığa çıkarmak amacıyla soru 

sorma ve özetleme teknikleri kullanılarak bir uzman tarafından yönetilmektedir. Veriler 

analiz edilerek katılımcıların dile getirdiği değerlendirmeler, kaygılar ve görüĢlerin bir 

sentezi yapılmakta ve odak grup çalıĢmaları tek baĢına ya da niceliksel çalıĢmaların 

sonuçları ile birlikte kararlara ve eylem planlarına yön vermede kullanılmaktadır. BU 

çalıĢmada uzman kiĢi ve kurum temsilcilerinden alınan cevaplar ve değerlendirmelerin 

literatür bilgileri ile birlikte desteklenmesi ile kuruluĢ yeri seçim kriterlerinin önem 

derecelerine göre sınıflanması yapılmıĢ ve gelecekte gemi sanayii ve özellikle tersane 

yatırımları için uygun kuruluĢ yeri seçimine yönelik master plan çalıĢmasına yönelik 

temel çıktılar ortaya konulmuĢtur.  

Gerek literatür bilgileri, gerekse alan çalıĢmalarının sonuçlarına göre tersane yatırımı 

için kuruluĢ yeri seçimi aĢamasında aĢağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, tersane 

yatırımının fizibilitesi ve özellikle iĢletme döneminde faaliyetlerin verimliliği, etkinliği 

ve karlılığı açısından büyük önem taĢımaktadır: 

 

 (i) Tersane yerinin seçiminde önemli kriterden biri coğrafi konum olup, konum; 

hammadde, yan sanayi ve pazara yakınlık açısından önem taĢımaktadır. Coğrafi konum 

tersanenin saha yerleĢme düzenini, yatırım ve iĢletme maliyetini ve hatta organizasyon 

yapısını önemli ölçüde etkilemektedir.  
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 (ii) Ġklim özellikleri bakımından çalıĢma konforu ve boya uygulamaları göz önüne 

alındığında, az yağıĢ alan, büyük sıcaklık farkları yaĢanmayan ve rüzgar etkisine maruz 

kalmayan yerler tercih edilmektedir.  

 (iii) Kıyılarda tersane kuruluĢ yeri olarak olabildiğince dalga etkilerine kapalı ve 

yüksek maliyetli dalgakıran imalatı gerektirmeyen yerlerin seçilmesine özen 

gösterilmelidir.  

 (iv) Kıyı çizgisi mevcut durumu ile çok dar ve kapalı olmamalı, havuz yapımı ve 

kızaklar için elveriĢi kıyı uzunluğuna sahip olmalıdır.  

 (v) Tersane bölgesinde yeterli enerji kaynakları bulunmalıdır.   

 (vi) Yatırım alanı iyi karayolu, havayolu ve denizyolu ulaĢımına sahip olmalıdır.  

 (vii) Yatırım alanı organize sanayi bölgesi gibi gemi yan sanayi tesislerini bünyesinde 

veya yakın çevresinde barındırmalıdır. Özellikle gemi inĢa sanayi 1 kiĢilik doğrudan 

istihdama karĢılık 6-7 kiĢilik yan sanayi istihdamına olanak vermekte olup, bu rakamın 

yan sanayinin önemini vurgulama açısından önemli bulunduğu açıktır.  

 (viii) Yeterli iĢgücü ve yetiĢim insan gücü bölgede bulunmalıdır. Gemi inĢa sanayinin 

rekabet edilebilirliği geniĢ çaplı mühendislik hizmetleri ve yoğun nitelikli iĢgücüne 

bağlı olmaktadır. Bu nitelikte insanların sosyal ve kültürel yaĢamlarını 

sürdürebilecekleri kentleĢme (okul, eğlence yeri, sağlık tesisleri ile alıĢ-veriĢ mekanları) 

büyük öneme sahip olmaktadır. Mevcut koĢullarda Gelibolu, Biga ve Karadeniz 

Bölgeleri kıyı yerleĢimlerinde nitelikli iĢgücü temininde yaĢanan zorluklar nedeni ile 

tersane yatırımlarının sürdürülebilirliği olumsuz etkilenmektedir.   

 (ix) Denizcilik faaliyetlerinin ve deniz trafiğinin yoğun dolayısı ile tersane talebinin 

bulunduğu bölgede yatırım yapılması, üretim ve satıĢ hacminin yükseltilmesi ve baĢabaĢ 

noktasının geçilmesi açısından zorunlu görülmektedir.  

Odak grup çalıĢması ve uzman görüĢlerine dayalı olarak tersane yatırımları için kuruluĢ 

yeri seçim kriterleri, seçilmiĢ alan ve mücavir bölgeler yönünden irdelenmiĢtir. Tersane 

proje geliĢtiricisi ve yöneticileri yönünden değerlendirildiğinde, tersane yatırımları için 
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kuruluĢ yeri seçim kriterleri arasında; coğrafi konum, ulaĢım olanakları, gemi sanayinin 

varlığı, gemi inĢa yan sanayinin varlığı, devlet teĢviki, toplam iĢgücü varlığı, gemi 

sanayi alanında yetiĢmiĢ insan gücü, jeolojik durum, topografik yapı, enerji 

kaynaklarının yeterliliği, altyapı yatırımları, kıyı kesiminin özelliği (uzunluk, derinlik, 

deniz dip derinliği, diğer kıyı yapılarının varlığı gibi), dalga etkisi, rüzgar etkisi, diğer 

tersane bölgelerine uzaklığı, bölgenin sosyo-kültürel yapısı, havalimanına yakınlığı, 

stratejik durumu, hammaddeye yakınlığı, öz kaynakların ve ilave tesis alanlarının önemi 

(veya geniĢleme sahası varlığı), arazi ve arsa varlığı, su kaynaklarının varlığı, 

konaklama tesis ihtiyacının önemli olduğu ortaya konmuĢtur. 

Katılımcılara göre tersaneler kuruluĢ yeri seçiminde; coğrafi konumun, gemi sanayinin 

varlığının, devlet teĢvikinin, kıyı özelliğinin, dalga etkisi ve rüzgar etkisinin 

tersanelerde kuruluĢ yeri seçiminde çok önemli parametreler olduğu, ulaĢım, toplam 

iĢgücü varlığı, yetiĢmiĢ insan gücü, jeolojik durum, topografik yapı, enerji 

kaynaklarının yeterliliği, diğer tersane bölgelerine uzaklık, stratejik durum, özkaynak 

varlığı ve ilave tesis alanı parametrelerinin önemli parametreler olduğu, iklim koĢulları, 

gemi inĢa yan sanayinin varlığı, altyapı, hava limanına yakınlık, sosyo-kültürel yapı, 

arsa ve arazi varlığı, su kaynakları varlığı, konaklama tesis ihtiyacı parametreleri orta 

derece önemli düzeyde etkili parametreler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Hammadde yakınlığı 

parametresi katılımcılar tarafından tersaneler için kuruluĢ yeri seçiminde önemli 

görülmeyen bir parametre olarak değerlendirilmiĢtir. Bununla birlikte katılımcılar için 

tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde tersane kuruluĢunu gerektirecek iĢ 

hacminin tespiti ve tersane kuruluĢ yerinin uluslararası kriterlere uygunluğu gibi 

faktörlerin de önem taĢıdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

PaydaĢ görüĢlerine dayalı olarak kuruluĢ yeri seçim kriterleri; çok önemli, önemli, orta 

derecede önemli ve önemli değil olmak üzere dört gruba ayrılmıĢtır. Çok önemli 

faktörler arasında; coğrafi konum, gemi sanayinin varlığı ve yan sanayi geliĢimi, devlet 

teĢviki, kıyı özelliği, denizde dalga sorunu ve etkisi ile rüzgar etkisinin olması gerektiği 

saptanmıĢtır. Literatürde sıralanan faktörlerden ulaĢım olanakları ve çeĢitliliği, toplam 

iĢgücü ve gemi sanayii alanında yetiĢmiĢ iĢgücü varlığı, jeolojik durum, topografik yapı,   
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enerji kaynaklarının varlığı ve yeterliliği, stratejik durum, özkaynak varlığı ve tersane 

bölgesinin geniĢlemesi için ilave arazi edinimi olanağının bulunması gibi faktörlerin de 

önemli olduğu ortaya konulmuĢtur.  

 

Çizelge 4.1 PaydaĢlara Göre Tersane Yatırımları KuruluĢ Yeri Seçim Kriterleri ve   

Önem Dereceleri  

TERSANE YATIRIMLARI ĠÇĠN KURULUġ YERĠ SEÇĠMĠ ARAġTIRMASI 

Önemli 

Değil 
Orta Derecede Önemli Önemli Çok Önemli 

Hammadde 

Yakınlığı 
Ġklim KoĢulları UlaĢım Coğrafi Konum 

 
Gemi ĠnĢa Yan Sanayinin 

Varlığı 
Toplam ĠĢgücü Varlığı 

Gemi Sanayinin 

Varlığı 

 Altyapı Olanakları YetiĢmiĢ Ġnsan Gücü Devlet TeĢviki 

 Hava Limanına Yakınlık Jeolojik Durum Kıyı Özelliği 

 Sosyo-Kültürel Yapı Topografik Yapı Dalga Etkisi 

 Arsa ve Arazi Varlığı 
Enerji Kaynaklarının 

Yeterliliği 
Rüzgar Etkisi 

 Su Kaynakları Varlığı 
Diğer Tersane Bölgelerine 

Uzaklık 
 

 Konaklama Tesis Ġhtiyacı Stratejik Durum  

  Özkaynak Varlığı  

  Ġlave Tesis Alanı  

  

 

4.3 KuruluĢ Yeri Seçimi Açısından Yalova Ġli 

 

4.3.1 Yalova genel bilgiler 

 

Armutlu yarımadasının kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları‟nın kuzey eteklerine kurulmuĢ 

olan Yalova, Türkiye‟nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde 

yer almaktadır. Ġlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, 

güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve Ġznik ilçeleri) ve Gemlik Körfezi yer 

almaktadır. Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi 

ile çevrilmiĢtir. Kıyılar, girintili çıkıntılı bir özellik göstermemektedir (ġekil 4.1). 
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ġekil 4.1 Yalova il haritası (Anonim 2014e) 

 

Yalova‟nın merkez ilçe, Altınova, Çiftlikköy, Termal, Çınarcık ve Armutlu Ġlçesi olmak 

üzere 6 ilçesi bulunmakta, kıyıya mücavir olan ilçelerin gemi inĢası ve deniz ticareti 

açısından avantajlı olduğu gözlenmektedir.  

 

4.3.2 Coğrafi konum ve coğrafi yapı 

 

Yalova Ġli doğusunda Kocaeli‟nin Karamürsel Ġlçesi, güneyinde ise Bursa Ġli‟nin 

Orhangazi Ġlçesi ve Gemlik Körfezi‟nin de bir kısmını içeren 839 km
2
 alan ile ülke 

yüzölçümünün % 0,11‟lik bölümünü kapsamaktadır. Yalova; doğu kıyılarındaki 

düzlükler dıĢında dağlık bir araziye sahiptir. Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru 

Ġzmit-Sapanca arasında Kocaeli sıradağları ile birleĢen Samanlı Dağları ile kaplanmıĢ 

durumda olup, ilin baĢlıca dağları, Yalova‟nın güneyinde yer alan Samanlı Dağları‟dır. 

Birçok tepenin bulunduğu bu dağlık arazide Samanlı Dağları‟nın en yüksek noktası 

BeĢpınar Tepesi‟dir.   

 

Gemlik Körfezi ve Yalova arasında batı doğu doğrultusunda derelerin yataklarında 

küçük vadiler bulunmaktadır. Bu vadilerin içinde en önemlisi Sellimandıra vadisidir. 

Vadi Gökçedere yöresinde tabanını geniĢletip, Marmara Denizi‟ne açılmaktadır. 

Altınova ilçesinde de Yalakdere Vadisi bulunmaktadır. Yörede bu iki ana vadi dıĢında, 

Yalova‟nın doğusundan ve batısından Marmara Denizi‟ne açılan çok sayıda küçük 

vadiler bulunmaktadır. 



 

45 

 

Yalova‟daki en önemli akarsular kaynağını Samanlı Dağları‟ndan almaktadır. Gemlik 

Ġlçesi sınırları içinde Sellimandıra Deresi doğmakta, Dereağzı denilen yerden ise 

Samanlı Deresi adını alarak denize dökülmektedir. Yalova‟nın en geniĢ ve en uzun 

akarsuyu Samanlı Deresi olup, bol su taĢımaktadır. Nacaklı Deresi bölümünde ormanlar 

arasında, SudüĢen mevkiinde yaz ve kıĢ bol suyu ile çağlayan 30 m‟lik Ģelale ve 

Altınova ilçesinde ise, Hersek deltasının oluĢmasını sağlayan Yalakdere bulunmaktadır. 

 

4.3.3 Ġklim 

 

Yalova ilinin iklimi, Makro-klima tipi olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında 

bir geçiĢ niteliği taĢımaktadır. Kimi dönemlerde de karasal iklim özelliklerini yansıtan 

ilde yazlar kurak ve sıcak, kıĢlar ılık ve bol yağıĢlı geçmektedir. 

4.3.4 Nüfus 

Ġlin 2013 yılı sonundaki nüfusu 220.122 kiĢi ve fiziksel nüfus yoğunluğu 260 kiĢi/km
2
 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġlin toplam nüfusunun 110.214‟ü erkek ve 109.908‟i ise kadın 

nüfustan oluĢmaktadır. Nüfusun % 70,4 kısmı il ve ilçe merkezinde (kentsel), % 29,6‟sı 

ise köy ve beldelerde (kırsal) yaĢamaktadır (Çizelge 4.1). Yalova sürekli göç alan bir il 

olması sebebiyle nüfus artıĢ hızı yüksek bir bölgedir.  

Çizelge 4.2 Yalova il ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler nüfusu (2013) 

Ġlçe Nüfus  Km
2
‟ye DüĢen Nüfus Kent Nüfusu (%) 

    Merkez Ġlçe 124.018 756 84,5 

Altınova 23.567 248 19,3 

Armutlu 8.562 35 69,6 

Çınarcık 27.384 145 47,5 

   Çiftlikköy 30.784 263 77,5 

      Termal 5.807 129 50,1 

      Toplam 220.122 260 70,4 
(Kaynak: Anonim 2015) 
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4.3.5 UlaĢım 

 

Ġstanbul, Bursa ve Kocaeli illeri arasında yer alan kente karayolu ve denizyolu ile yoğun 

yolcu giriĢ çıkıĢı olmaktadır. Yalova, Avrupa ve Ġstanbul‟un Ege ve Akdeniz‟e geçiĢ 

yolu üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Karayolu ulaĢımı Yalova karayolu 

bağlantıları ile komĢuları olan Bursa ve Kocaeli illerine bağlıdır. Yalova‟da gerek 

ilçelere olan bağlantılar gerekse komĢu illere olan bütün bağlantılar asfalt yollarla 

sağlanmaktadır. Yalova‟nın güneyinde yer alan Bursa Ġli ile olan karayolu bağlantısı, 

Samanlı Dağları üzerinden geçmesi sebebiyle hem virajlı, hem de iniĢli-çıkıĢlıdır. 

Yalova-Bursa bağlantısı ile Yalova‟dan Ġç Anadolu bölgesinin yanında, Ege ve Akdeniz 

Bölgeleri‟ne de ulaĢmak mümkündür. Yalova-Kocaeli karayolu bağlantısı ise, 

Yalova‟nın aynı zamanda Ġstanbul‟a ve Ġç Anadolu‟ya açılan diğer önemli bağlantısıdır. 

Yalova ili içinde mevcut karayolu ağı toplamı 334 km‟dir. Bu ağın 90 km‟sini devlet 

yolları, 179 km‟sini köy yolları oluĢturmaktadır. Yalova‟nın çevre il ve ilçelere 

uzaklığı; Bursa‟ya 69 km, Gemlik‟e 43 km, Orhangazi‟ye 21 km, Karamürsel‟e 30 km, 

Gölcük‟e 50 km, Kocaeli‟ye 63 km ve Ġstanbul‟a 174 km olarak ölçülmektedir. 

 

Yalova, bir kıyı ili olması sebebiyle denizyolu ulaĢımına açık olup denizyolu ile 

genellikle Ġstanbul-Yalova arasında yolcu ve yük taĢımacılığı yapılmaktadır. Yalova-

Ġstanbul arasında Ģehir hatları yolcu vapurları ve deniz otobüsleri ile sadece yolcu 

taĢımacılığı gerçekleĢtirilirken arabalı vapurlarla araç ve yolcu taĢımacılığı, feribot 

seferleri ile yük, yolcu ve araç taĢımacılığı yapılmaktadır. Yalova‟dan Ġstanbul ve 

Kartal‟a düzenli ekspres ve deniz otobüsleri seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Yalova‟dan 

Yenikapı‟ya Feribot, Pendik‟e Feribot ve Topçular‟dan Eskihisar‟a arabalı vapur 

seferleri yapılmaktadır. 

 

Yalova merkezde yat limanı bulunmaktadır. Bölgenin turizme yönelik aktivitesinin 

artmasını sağlayan yat limanı, Marmara Denizi‟nde Ġstanbul marinaları haricinde tek 

marinadır. Maksimum 30 m boyunda toplam 240 deniz, 80 kara park yat bağlama 

kapasitesine sahip marina, Ġstanbullu yat sahiplerinin güzel bir haftasonu geçirmek için 

rotasını belirleyeceği en güzel noktadır. Konumu itibari ile Karadeniz ve Ege Denizi 

arasında seyir eden yatların transit duraklama noktasıdır. 
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Havayolu ulaĢımı Yalova, bugün için havayolu ulaĢımı imkanına sahip değildir. Fakat 

Hava Harp Okulu‟na ait olan Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde bir havaalanı 

bulunmaktadır. 

4.3.6 Enerji 

 

Yalova elektrik enerjisi ihtiyacını ulusal enerji sisteminden sağlamaktadır. Elektrik 

enerjisi temininde herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. Sanayide kullanılan 

enerjinin az olmasında, mevcut beĢ büyük sanayi kuruluĢu dıĢında büyük ölçekli sanayi 

kuruluĢunun olmaması ve söz konusu sanayi kuruluĢlarının kendi elektriklerini 

kendilerinin üretiyor olması da önemli bir etkendir. 

 

Yalova‟da mevcut sanayi tesislerinin elektrik ihtiyaçlarının karĢılanması 

amacıyla kurulan yaklaĢık 98 mw gücünde toplam üç adet özel elektrik üretim tesisi 

bulunmaktadır (Anonim 2014f). 2012 yılı kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi 

incelendiğinde, Yalova‟da en büyük payın sanayi iĢletmelerine ait olduğu 

görülmektedir(Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.3 Kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi, 2008-2012 

(Kaynak: Anonim 2013b) 

 

Yıl  

Toplam 

Tüketim 

(MWh) 

Resmi 

Daire 

(MWh) 

Sanayi 

ĠĢletmesi 

(MWh) 

Ticarethane 

(MWh) 

Mesken 

(MWh) 

Tarımsal 

Sulama 

(MWh) 

Sokak 

Aydınlatma 

(MWh) 

Diğer 

(MWh) 

2008 715.618 36.831 429.535 81.696 146.256 2.154 3.207 15.938 

2009 534.733 25.027 232.279 75.870 148.804 2.122 27.064 23.567 

2010 777.345 31.711 476.663 77.738 168.213 1.682 15.626 5.713 

2011 857.684 10.224 536.027 78.067 155.267 1.708 12.567 63.825 

2012 874.774 52.487 569.335 75.854 158.440 1.990 12.905 3.761 
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4.3.7 Ekonomik durum ve geliĢimi  

Yalova‟da halkın önemli bir kısmı, geçimini çiçekçilikten temin etmektedir. Bölgede 

baĢta karanfil, gül, kasımpatı ve klorür olmak üzere kesme türden bütün çiçeklerin 

üretimi yapılmaktadır. Türkiye‟de üretilen kesme çiçeklerin % 20‟den fazlası Yalova 

Ġli‟nden karĢılanmaktadır. Yalova ili, Termal ve  Armutlu ilçelerinde en önemli 

jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Ġl sınırları içinde önemli sayılabilecek 

ölçüde maden varlığı bulunmamakla birlikte, maden kömürü ve mermer madenleri 

mevcuttur. Yalova ilindeki tersane giriĢimcileri, bölgede tersaneciliği daha da 

geliĢtirmek ve iĢbirliğinden güç almak amacıyla Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri 

Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‟ni kurmuĢ ve çeĢitli tersanecilik dernekleri altında 

birleĢmiĢlerdir. Ġlin, yatırımı devam eden tersanelerin tamamlanmasını takiben, tersane 

kümelenmesinde dünyada ikinci sırayı alması hedeflenmektedir. Ülkenin önde gelen 

sanayi kuruluĢlarının büyük bir kısmı Çiftlikköy‟de TaĢköprü beldesi ile Denizçalı 

Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Akrilik Kimya ve tekstil sanayinin önde gelen AK-

SA, AK-AL, AK-KĠM, AK-TOPS, AK-ENERJĠ ve Ġstanbul Elyaf KuruluĢları ile diğer 

yan hizmet veren kuruluĢlar da ilçede faaliyet göstermektedirler (Anonim 2010). 

 

Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yolova 

Ġlleri‟nin de içinde yer aldığı TR42 bölgesinde; tarım sektörünün gayrisafi katma değer 

içindeki payı 2004 yılında % 8,2, 2005 yılında % 8, 2006 yılında % 7,2, 2007 yılında % 

5,6, 2008 y yılında % 6,1, 2009 yılında % 7,2, 2010 yılında % 7,1 ve 2011 yılında % 6,9 

olup, tarım sektörünün katma değer içindeki payında gerilemenin olduğu 

gözlenmektedir. Sanayi sektörünün gayrisafi katma değer içindeki payının 2004 yılında 

% 41,5, 2005 yılında % 39,9, 2006 yılında % 39,6, 2007 yılında % 39,6, 2008 yılında % 

38,3, 2009 yılında % 35,9, 2010 yılında % 36,1 ve 2011 yılında % 36,1 olup, sanayi 

sektörünün de katma değer içindeki payının gerilediği açıktır. Hizmetler sektörünün 

gayrisafi katma değer içindeki payının ise 2004 yılında % 50,3, 2005 yılında % 52,1, 

2006 yılında % 53,2, 2007 yılında % 54,8, 2008 yılında % 55,6, 2009 yılında % 56,9, 

2010 yılında % 56,8 ve 2011 yılında % 57,1 olarak gerçekleĢtiği görülmektedir. Bölge 

illerinde gayrisafi katma değeri en yüksek olan sektörler hizmetler, sanayi ve tarım 

sektörü olarak sıralanmaktadır (Çizelge 4.4). 



 

49 

 

Çizelge 4.4. TR42 Ġstatistiki Bölge Biriminde Gayrisafi Katma Değerin Sektörel Dağılımı  

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler Gayrisafi Katma Değer       

2004 8,2 41,5 50,3 100 

2005 8,0 39,9 52,1 100 

2006 7,2 39,6 53,2 100 

2007 5,6 39,6 54,8 100 

2008 6,1 38,3 55,6 100 

2009 7,2 35,9 56,9 100 

2010 7,1 36,1 56,8 100 

2011 6,9 36,1 57,1 100 

 Kaynak: TÜĠK 

 

Ġlde iĢgücüne katılma, iĢsizlik ve istihdam oranlarının 2008-2013 dönemindeki 

dağılımına bakıldığında; iĢgücüne katılım oranının 2008 yılında % 45,1, 2009 yılında % 

47, 2010 yılında % 49,6, 2011 yılında % 52,2, 2012 yılında % 52,4 ve 2013 yılında ise 

% 52,7 gibi artan seyir gösterdiği, iĢsizlik oranlarının ise 2008 yılında % 12,1, 2009 

yılında % 17,8 iken 2010 yılında % 14,4, 2011 yılında % 13,7, 2012 yılında % 12,1 ve 

2013 yılında % 11 oranına gerilediği görülmektedir (Çizelge 4.5). Ġlde geliĢen sanayi 

faaliyetleri artan biçimde istihdam olanağı sağlamakta ve bu husus ile olan göçü de 

teĢvik etmektedir. GeliĢen sanayiye bağlı olarak iĢsizliğin düĢmesi dolayısıyla istihdam 

oranlarının verilerinde de artıĢ meydana gelmiĢtir. Ġstihdam oranları 2008 yılında % 

39,6, 2009 yılında % 38,6, 2010 yılında % 42,5, 2011 yılında % 45, 2012 yılında % 

46,1 ve 2013 yılında ise % 46,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Çizelge 4.5. TR42 Ġstatistiki Bölge Biriminde Ġstihdam ve ĠĢsizlik Oranları   

Yıllar Bölge Kodu 
Bölge 

Adı  

ĠĢgücüne 

Katılma Oranı 

(%) 

ĠĢsizlik Oranı  

(%) 

Ġstihdam 

Oranı (%) 

2008 TR425 Yalova 45,1 12,1 39,6 

2009 TR425 Yalova 47,0 17,8 38,6 

2010 TR425 Yalova 49,6 14,4 42,5 

2011 TR425 Yalova 52,2 13,7 45,0 

2012 TR425 Yalova 52,4 12,1 46,1 

2013 TR425 Yalova 52,7 11,0 46,9 
Kaynak: TÜĠK 
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4.4 KuruluĢ Yeri Seçimi Açısından Altınova Ġlçesi 

4.4.1 Altınova Ġlçesi genel bilgileri 

Ġlçe,  Yalova Ġli‟nin doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa Ġli, batısında Çiftlikköy Ġlçesi, 

kuzey ve kuzeydoğusunda da Ġzmit Körfezi ile çevrilmektedir (ġekil 4.2). 

 

ġekil 4.2 Altınova Harita (Anonim 2014g) 

 

1930 yılına kadar Kocaeli„nin Karamürsel ilçesine bağlı köy olan ve 1987 yılında aynı 

ilçeye bağlı beldeye dönüĢen Altınova 1995 yılında yapılan bir düzenlemeyle ilçe haline 

getirilmiĢ ve aynı düzenleme sırasında kurulan Yalova iline bağlanmıĢtır. 

4.4.2 Coğrafi konumu ve coğrafi yapısı 

Marmara Bölgesi‟nin güneydoğusunda, Ġzmit Körfezi‟nin en dar yeri olan bölgede 

bulunan Altınova; doğusunda ve güneyinde Karamürsel, batısında Çiftlikköy Ġlçesi, 

kuzeyinde Ġzmit Körfezi ve Marmara Denizi ile çevrili olan, son derece verimli 

topraklara sahip bir ilçedir. 

Yüzölçümü 155 km
2
, rakımı ise 15 m olan Altınova, batısında Çiftlikköy ilçesi ile 14 

km, doğusundaki Karamürsel ilçesi ile 7 km, güneyinde Ġznik Ġlçesi ile 30 km ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmit_K%C3%B6rfezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaeli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karam%C3%BCrsel
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Marmara kıyı Ģeridi ile 17 km‟lik mülki sınırlara sahiptir. Altınova‟nın Yalova‟ya olan 

uzaklığı ise 21 km‟dir. Altınova bölgesi içerisinde kalan alan yaklaĢık 95 km²„dir. 

 

Bölge arazisi genel olarak kıyı Ģeridinde düz tarım arazisi olup, güney kesimin tamamı 

dağlık ve ormanlık arazi yapısına sahiptir. Ġlçenin en önemli dağları güneyinde bulunan 

Samanlı Dağları‟dır. Dağ etekleri makilik olup, tepelere doğru meĢe, kayın ve 

gürgenden oluĢan ormanlarla kaplıdır. 

 

Ġlçenin en önemli ve en büyük akarsuyu Yalakdere‟dir. Söz konusu dere Hersek Ovasını 

oluĢturarak Marmara Denizi‟ne dökmektedir. Yalakdere‟yi, Derbent Deresi, Sulu Dere 

ve Akçat Dereleri beslemekte olup Yalakdere, aynı zamanda Yalova ilinin en önemli 

derelerinden biridir. 

 

Coğrafi konum ve coğrafi yapı bakımından sanayi illerine ve denize yakınlığı ile yeterli 

su kaynaklarının olması ve fazla yüksekte bulunmaması nedeniyle Altınova ilçesi 

tersane kuruluĢ yeri için uygun bir bölge olarak görülmektedir. 

4.4.3 Ġklimi 

Altınova ve çevresi Karadeniz ile Akdeniz arasında bir geçiĢ sahası halinde farklı iklim 

özelliklerine sahip bir bölge olup, yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılık ve yağıĢlı 

geçmektedir. Karadeniz ile Akdeniz ikliminin geçiĢ sahası halinde farklı bir iklim 

özelliklerine sahip olması nedeniyle Altınova‟da çiçekçilik ön plana çıkmıĢ, hem saksı 

çiçekçiliği hem de dıĢ mekân bitki ve çiçekçiliği geniĢ çapta bir sektör haline gelmiĢtir. 

Tersaneler kuruluĢ yeri seçimi açısından bakıldığında iklimin yumuĢaklığı sebebiyle 

açık saha çalıĢmaları için gerekli olan iklim koĢullarına sahip olduğu görülmektedir.  

4.4.4 Nüfusu 

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 Nüfus Sayım Sonuçlarına göre 

12.520 kiĢisi erkek ve 11.047 kiĢisi kadın olmak üzere ilçenin toplam nüfusunun 23.567 

kiĢi olduğu görülmektedir. Merkez ilçenin nüfusu 4.546 kiĢi belde ve köyler toplamı ise 
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19.021 kiĢidir. Tersanelerde istihdam sağlanması açısından bölge nüfusunun yeterli 

sayıda olduğu değerlendirilmektedir.  

 

4.4.5 Ekonomi 

 

Ġlçenin baĢlıca geçim kaynakları meyvecilik ve ticaret olup, Altınova ve çevresinin 

kalkınma hamlesindeki en büyük etken 1952 yılında Kaytazdere Köyü‟nde kurulan 

Türk-Amerikan Ortak Savunma Tesisleri olmuĢtur. Bu tesisler 1979 yılında Türk Silahlı 

Kuvvetleri‟ne teslim edilerek Deniz Eğitim Merkezi haline getirilmiĢtir. 1966 yılında 

Eternit, 1970 yılında Ġpek Kağıt fabrikalarının üretime geçmesi iĢ ve ticaret yönünden 

bölgeye ekonomik katkı sağlamaktadır. Altınova Ġlçe merkezinde kurulu AltıntaĢ 

Mermer Sanayi, ticaret ve nakliyecilik açısından ilçe merkezine canlılık getirmiĢtir. 

Meyvecilik, seracılık Altınova ekonomisine yön veren en büyük etkenlerdendir. 

Türkiye‟de üretilen dıĢ mekan ve süs bitkilerinin % 65‟i Altınova Ġlçe sınırları içinde 

üretilmekte olup, ülkenin en modern seraları Altınova ilçe sınırlarında yer almakta, her 

gün çeĢitli bölgelere kamyon ve tırlarla süs bitkileri sevk edilmekte ve bu seralarda 

binlerce iĢçi istihdam edilmektedir. Bölgede yetiĢtirilen elma, Ģeftali, armut, kiraz, 

viĢne, kivi, çilek en önemli meyve türleri olup, ayrıca, her çeĢit sebze üretimi de 

yapılmaktadır. Bölgede mevcut olan soğuk hava depoları ve kum-çakıl ocakları ile yeni 

yeni açılmaya baĢlayan hazır giyim atölye ve fabrikalarının da ekonomiye katkıları 

büyüktür (Anonim 2007b). 

 

Gemi inĢa sanayi alanında modern tesisler inĢa edilerek, devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan sığ ve bataklık alana 4,5 km uzunluğunda ve 300 m geniĢliğinde dolgu 

yapılmak suretiyle oluĢturulan tersane alanı sadece ülke ekonomisine değil aynı 

zamanda Altınova ekonomisinin de geliĢmesine katkı sağlamaktadır.  

4.4.6 UlaĢım 

 

Sahil kenarında denize sıfır konumda kurulmuĢ, Yalova‟ya 27 km uzaklıkta bulunan 

ilçe merkezi E-5 karayolu üzerinde olup, Bursa ve Kocaeli‟ye ulaĢım E-5 karayolu 

üzerinden sağlanmaktadır. Ġstanbul ulaĢımı ilçe sınırları dahilindeki Topçular-Eskihisar 
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feribot hattı ile yapılmakta olup, Ġznik üzerinden Bilecik ve EskiĢehir‟e ulaĢım 

gerçekleĢmektedir. 

 

2015 yılında hizmete açılması planlanan Türkiye‟nin en büyük otoyol projesi dahilinde 

yapılan, Ġzmit Körfez GeçiĢ Köprüsü (ġekil 4.3) ile Kocaeli Dilovası‟yla Yalova 

Altınova‟yı birbirine bağlayacak olan köprü dünyanın en büyük dördüncü asma 

köprüsüyle Ġstanbul, Yalova arasının 6 dakikaya indirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

ġekil 4.3 Ġzmir-Gebze Körfez GeçiĢ Köprüsü (Anonim 2014h) 

 

Altınova coğrafi konum itibariyle Ġstanbul, Kocaeli ve Bursa illerine yakın bir ilçedir. 

Karayolu, denizyolu ve havayolu imkanları ile diğer illere bağlı olan Altınova, ulaĢımda 

coğrafi konumu ve belirli merkezlere olan yakınlığı ile tersane kuruluĢ yeri seçimi 

açısından birçok avantaja sahiptir. 

 

4.4.7 Jeolojik yapı  

 

Türkiye‟nin en önemli aktif fayı olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu, bu alan 

içerisinde yer almaktadır. Dokurcun yöresinde iki ana kola ayrılan fay zonunun Güney 

kolu; Dokurcun-Geyve-Ġznik hattını takip ederek Gemlik Körfezi‟nde Marmara 

Denizi‟ne ulaĢmakta ve batıya doğru Bandırmaya kadar uzanmaktadır. Kuzey kolu 
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Hersek ise Dokurcun-Karapürçek-Sapanca Gölü üzerinden batıya doğru devam ederek 

Ġzmit Körfezi‟nde Marmara Denizi‟ne ulaĢmaktadır (ġekil 4.4).  

 

 

ġekil 4.4 KAF Zonu (Anonim 2014ı) 

Tersaneler dikey büyüyen yapılar olmadığından, tersane kuruluĢ yeri için, gerekli 

tedbirler alındığı takdirde Kuzey Anadolu Fay Zonu‟nun bölgeden geçmesi, olası bir 

fay hareketliliğinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğurmayacaktır. 

 

4.5 Yalova-Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

Örneği 

 

4.5.1 Yeri ve konumu 

 

Proje bölgesi olarak seçilen alan Yalova ili, Altınova ilçesinde, Batıda ÇavuĢçiftliği 

köyü, doğuda ise Hersek‟e kadar olan, 4,5 km‟lik kıyı Ģeridinde, Marmara Denizi kıyı 

kenar çizgisinin deniz tarafında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sığ ve 

bataklık olup atıl yer konumundaki alanda 300 m geniĢliğinde dolgu yapılmak suretiyle 

tersaneler kurulmuĢtur (ġekil 4.5). 
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ġekil 4.5 Tersaneler bölgesi (Anonim 2014j) 

Tersane bölgesi coğrafi konumu itibariyle Ġzmit-Yalova (D-130) karayolunun batısında 

ve Türkiye‟nin önemli körfezlerinden olan Ġzmit Körfezi‟nde, Tuzla Tersaneler 

Bölgesine 17 deniz mili mesafede yer almaktadır (ġekil 4.6). 

 

 

ġekil 4.6 Tersaneler bölgesi konum (Anonim 2014k) 

4.5.2 UlaĢım 

Yalova ili coğrafi konum itibariyle Ġstanbul, Bursa ve Ġzmit illerinin ortasında yer 

alması, karayolu, denizyolu ve havayolu imkanları ile kuruluĢ yeri seçim kriterleri 

yönünden birçok avantaja sahip olmaktadır (ġekil 4.7). 
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ġekil 4.7 Tersaneler bölgesi ulaĢım (Anonim 2014l) 

 

Ġzmir-Gebze Otoyolu projesinin bir parçası olan Yalova ili Altınova ilçesi Hersek ile 

Gebze Dilovası‟nı birbirine bağlayacak olan Körfez Köprüsü ile Ġzmit Körfezi‟nin 

kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaĢım rahatlayacak ve mevcut durumda feribotla yaklaĢık 

60 dakika süren, körfezi dolaĢarak 1 saat 20 dakikada Tuzla tersaneler bölgesine 6 

dakikada ulaĢılması planlanmaktadır (ġekil 4.8). 

 

 

ġekil 4.8 Körfez GeçiĢ Köprüsü (Anonim2014m) 

 

4.5.3 Topografik yapı, toprak özelliği ve jeolojik yapı 

Tersane bölgesi, Hersek deltasının denize açıldığı bir alan olup, topoğrafya düz- düze 

yakın, fizyoğrafya taban arazi ve eğim genellikle % 0-2 aralarında değiĢmektedir. 
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Hersek deltası uzantısında denizin çok sığ olması, deltanın deniz içerisine doğru 

oluĢturduğu etkiden kaynaklanmaktadır. 

Bölgenin kıyı bandındaki kısmın önemli bir bölümü bataklık, çalılık ve sazlıktan 

oluĢmakta olup, denizin etkisinin yarattığı yüksek tuzluluk oranından dolayı tarıma 

elveriĢli olmayan bir arazi konumundadır, ayrıca Kuzey Anadolu Fay Sistemi‟nin 

Marmara‟daki kuzey kolunun üzerinde olan bölge birinci derece deprem bölgesindedir 

(ġekil 4.9).  

 

 

ġekil 4.9 Hersek Bölgesi Fay durumu (Erdik vd. 2006) 

 4.5.4 Mevcut sanayi ve tersane yatırımları  

 

Dünya denizcilik sektöründe yeni gemi ihtiyacının artmasını ülke menfaatine 

kullanmak, gemi inĢa kapasitesini artırmak ve istihdam ihtiyacına cevap vermek 

amacıyla; Yalova ili, Altınova ilçesi mülki idare sınırları içinde 2004 yılında 40 

yatırımcı tarafından kurulan Yalova Altınova Tersane GiriĢimcileri Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi, özel sektörün hiçbir devlet kaynağı kullanmadan tamamen kendi 

finansman imkanları ile gerçekleĢtirdiği stratejik öneme sahip ulusal bir projedir. 

 

Tersane bölgesinde A, B ve C olarak isimlendirilen üç tip tersane parseli mevcut olup, 

bu tersanelerin hepsi denize doğru 300 m derinliğe sahip ve sadece kıyı bandı açısından 
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farklılık göstermektedirler. YaklaĢık 40‟ar dönüm arazisi ve 133 metre kıyı geniĢliği 

olan A tipi tersanelerin sayısı 22, 66 m kıyı bandı olan, yaklaĢık 20 dönümlük arazisi 

olan B tipi tersanelerin sayısı 13 m ve 33 m kıyı geniĢliğinde, 10 dönümlük arazi 

üzerine kurulu olan C tipi tersane sayısı ise 7‟dir. BaĢlangıçta 40 parsel olarak planlanan 

proje de bazı hissedarların tersane alanlarını birleĢtirip daha büyük tersaneler kurmayı 

hedeflemeleriyle hissedar sayısı ve parsel sayılarının toplamda 42 olduğu görülmektedir 

(ġekil 4.10) 

 

 

ġekil 4.10 Mevcut durum (Anonim2014j) 

 

BirleĢtirilmemiĢ parselde 40 dönüm alan üzerine kurulu olan A tipi tersaneler: 

 

A-1 : GÜRDESAN Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

A-2 : NACĠ SELĠMOĞLU Deniz ĠĢletmeciliği Ticaret Anonim ġirketi  

A-3 : PALHAN Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

A-4 : AYKIN Tersanecilik ve TaĢımacılık ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

A-5 : GĠSAN Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi  

A-6 : HÜRRĠYET Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

A-7 : KOCATEPE DENĠZCĠLĠK ve Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

A-8, A9 : GEMAK Gemi ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

A-10 : BEġĠKTAġ Gemi ĠnĢa Anonim ġirketi 

A-11 : DOĞUSAN Tersanesi Anonim ġirketi  

  

 

BirleĢtirilmemiĢ parselde 20 dönüm alan üzerine kurulu olan B tipi tersaneler: 

 

B-1 : AK ĠNġAAT Mermercilik ve Ticaret Limited ġirketi 

http://www.gurdesan.com.tr/
http://www.nslm.net/
http://www.palmali.com.tr/en/default.asp
http://www.aykinshipyard.com.tr/
http://www.gisangemi.com.tr/
http://altinovatersane.com.tr/-
http://www.kocatepegemi.com/
http://www.gemak.com/
http://www.besiktasgroup.com/
http://www.vbgholding.com/
http://akinvega.com.tr/
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B-2 : MUSTAFA Okanoğulları Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

B-3 : ORUÇOĞLU Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

B-4 : BOĞAZĠÇĠ DENĠZCĠLĠK Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi  

B-5 : BREKO Nieuwbouw II BV 

B-6 : TÜRKOĞLU Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi        

B-7 : KURBAN Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

B-8 : YÜKSEL Tersanecilik Ticaret Anonim ġirketi  

B-9 : ÖZLEM Tersanecilik ve TaĢımacılık ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

B-10 : HER ÇELĠK Deniz Endüstrisi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi  

B-11, B-12 : CEMRE Mühendislik Gemi ĠnĢa Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi       

B-13 : GEMAK Gemi ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi  

 

BirleĢtirilmemiĢ parselde yaklaĢık 13 dönüm alan üzerine kurulu olan C tipi tersaneler:  

C-1 : ĠSTANBUL Tersanecilik ve Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi  

   C-2 : KĠNSĠZLER Mühendislik Elektrik Makina Gemi ĠnĢa Taah. Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi  

C-3 : GEMDOK Tersanecilik ve Denizcilik Hizmetleri Anonim ġirketi  

C-4 : ÇAKIRLAR Tersane ĠĢletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi        

C-5 : GĠRGĠN KALE Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi         

C-6 : ERNEġE Denizcilik Erol ġenkaya ve Ortakları 

   C-7 : NAVEKS Gemi ĠnĢa Elektrik Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi  

 

4.5.5 Fizibilite çalıĢmalarının sonuçları 

 

Tersane bölgesi Fizibilite çalıĢmaları kapsamında; 

9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü tarafından “Batımetri, 

Mühendislik Sismiği ve Fiziksel OĢinografi Raporu”, 

ZETEM Ltd. ġti. ve ODTÜ tarafından “Jeoteknik ve Jeolojik Raporu” 

PRD Mühendislik tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu”, 

ASKA Mühendislik tarafından “Uygulama Projeleri”,  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem AraĢtırmaları Enstitüsü tarafından “Deprem 

Risk Analiz Raporu”, 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ĠnĢa Bölümü 

tarafından “Proje Değerlendirme” raporu, 

Yıldız Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi tarafından alanın “Rüzgâr ve Dalga Ġklimi 

Analiz Raporu” ve 

ĠTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji–Petrografi Anabilim 

Dalı tarafından “Dolguda Kullanılacak TaĢların Analiz Raporu” düzenlenmiĢtir. 

http://www.mustafaokan.com/tr/
http://tr.orucoglutersanesi.com/Anasayfa/
http://bogazicishipping.com/
http://www.breko.com/
http://www.turkoglushipyard.com/
http://altinovatersane.com.tr/-
http://altinovatersane.com.tr/-
http://www.dadaylilar.com/
http://hercelik.com.tr/
http://www.cemreshipyard.com/
http://www.gemak.com/
http://www.nur-istanbulshipyard.com/
http://www.kinsizler.com.tr/
http://www.kinsizler.com.tr/
http://altinovatersane.com.tr/-
http://www.cakirlarshipyard.com/
http://girginkale.com/
http://www.yakamozshipping.com/
http://www.vekmar.com.tr/
http://www.vekmar.com.tr/


 

60 

 

4.5.6 Yasal durum 

Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar olup; özel mülkiyete konu 

olmamaktadırlar. Tapuya tescil harici alanlardır. Kıyılarda, sahil Ģeritlerinde ve 

doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak alanlarda uygulama imar planı kararı ile 

yapılabilecek yapılar Kıyı Kanununun 6, 7 ve 8‟inci maddelerinde tanımlanmıĢtır. 

Bahse konu yapılardan biri de tersanedir. 

 

Yalova ili Altınova ilçesi sınırları içinde hazırlanan, 770637802 Plan No su ve 12 

Paftalık 1/1000 ölçekli Tersane Dolgu Ġmar Planı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

tarafından Yalova Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Genel Kurmay 

BaĢkanlığı, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı, BotaĢ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığı‟nın olumlu görüĢleri alınarak 28.04.2005 tarihinde onanmıĢtır (ġekil 

4.11). 

 

 
ġekil 4.11 Yalova 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (Anonim 2008b) 

 

Tersane alanının yaklaĢık 1.300.000 m
2
‟lik deniz dolgusu, ÇED raporunda belirtilen 

tüm hususlara riayet edilerek, çevre ile ilgili tüm tedbirler alınarak tamamlanmıĢtır. 

 

 



 

61 

 

4.5.7 Altyapı olanakları ve yatırım seviyesi 

 

Bölgede, TEDAġ‟tan alınacak elektrik enerjisinin tersanelere ulaĢtırılabilmesi için 

kapalı devre ring sistemiyle elektrik dağıtım Ģebekesi kurulmuĢtur. Tersanelerin 

güneyinde yer alacak yolun Yalakdere geçiĢini sağlayacak köprü, su, kanalizasyon ve 

telekomünikasyon sistemlerinin inĢası tamamlanmıĢtır (ġekil 4.12 ve ġekil 4.13) 

 

 

ġekil 4.12 Yalakdere Köprüsü (Anonim2014m) 

 

 

ġekil 4.13 Yalakdere Drenaj Projesi (Anonim2014m) 
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Bölge de kurulmakta ve iĢletilmekte olan tesis sayısı 35 adet olup, bu tesislerden; 4 

tekne imal ve çekek yeri ile 2 tersanenin üst yapı yatırımı devam etmekte ve 3 tekne 

imal ve çekek yeri ile 21 tersane olmak üzere toplam 24 tesis faaliyetini sürdürmektedir. 

4.5.8 Üretim 

Yalova- Altınova Tersaneler Bölgesinde kimyasal petrol tankerler, kuruyük, yolcu 

motoru off shore, gezinti gemisi, yolcu gemisi, balıkçı, motoryat, LPG tankeri ve servis 

motoru üretimi yapılan ilk on gemi türüdür.  

2008 yılında 11.000 grostonluk 7 adet, 2009 yılında 30.000 grostonluk 21 adet, 2010 

yılında 28.000 grostonluk 19 adet, 2011 yılında 57.000 grostonluk 33 adet, 2012 yılında 

60.000 grostonluk 41 adet, 2013 yılında 65.000 grostonluk 43 adet ve 2014 Ekim 

ayında 62.000 grostonluk 50 adet gemi ve su aracı inĢa teslim edilmiĢ olup inĢa edilen 

gemiler için 200 bin tona yakın çelik iĢlenmiĢtir (ġekil 4.14).  
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ġekil 4.14 Yeni gemi inĢa teslim (Kayatürk 2014) 

 

Aktif olan tesislerde, 2008 yılında 515.150 grostonluk 110 adet, 2009 yılında 421.490 

grostonluk 90 adet, 2010 yılında 796.150 grostonluk 170 adet, 1.217.63 grostonluk 260 

adet, 1.311.29 grostonluk 280 adet, 1.592.28 grostonluk 340 adet ve 2014 Ekim ayında 

2.876.00 grostonluk 460 adet gemiye bakım-onarım yapılmıĢtır (ġekil 4.15). 
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ġekil 4.15 Bakım-Onarım (Kayatürk 2014) 

 

4.5.9 Ġstihdam 

 

2007-2010 yıllarında hızla artan istihdam sayısı on bine yaklaĢmıĢ, küresel ekonomik 

krizin doğrudan ve sert etkilemesiyle 2010 yılında ani bir düĢüĢ sonrasında tekrar 

yükseliĢe geçen istihdam sayısı 2010 yılında ana iĢveren ve alt iĢveren personeli dahil; 

yan sanayi, tedarik, hizmet sektörleri çalıĢanları hariç 4.600 kiĢi iken 2011 yılında 4900 

kiĢi, 2012 yılında 6.000 kiĢi, 2013 yılında 6.800 kiĢi ve 2014 Eylül ayında 10.250 kiĢi 

olmuĢtur (ġekil 4.16). 
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4.5.10 Ġhracat 

 

Yalova ili, gemi ve yat ihracatı yaĢanan küresel ekonomik kriz sonrasında 2009 yılında 

20.20 milyon dolar, 2010 yılında 65.30 milyon dolara çıkmıĢ ardından 35.56 milyon 

dolara geriledikten sonra tekrar artıĢ göstererek 2012 yılında 86.15 milyon, 2013 yılında 

281.2 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir, 2014 yılı son çeyreğinde ise 188.28 milyon 

dolar olmuĢtur. ĠĢletmeci firmaların birçoğunun merkezlerinin Ġstanbul‟da olmasından 

dolayı dıĢ satıĢ verileri üretim verilerine göre düĢük gözükmektedir (ġekil 4.17). 
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5. SONUÇ 

Gemi inĢa sanayi, gemi üretiminde kullanılan ürünlerin çeĢitliliğiyle birçok sanayi 

kolunun lokomotifi,  emek yoğun ve sermaye yoğun bir sektör olup, dünya ticaretinin 

yaklaĢık % 90‟nın denizyoluyla gerçekleĢmesi gemilere sürekli ihtiyaç duyulmasına 

sebep olmaktadır. Türk gemi inĢa sanayinin temellerini oluĢturan tersaneler ilk olarak 

donanmanın ihtiyacı olan harp gemilerinin inĢası için kurulmuĢ, yıllar boyu gösterdiği 

geliĢmelerle birlikte, bugün modern teknolojiden faydalanılarak her türlü deniz aracının 

inĢası ve bakım-onarımı yapılmakta olup, diğer ülkelerle rekabet edebilir konuma 

gelmiĢtir. 

Gerek ülke ve bölge ekonomisine sağladığı yüksek istihdam ve katma değer, gerekse 

gemi sanayii alanına önem veren ülkelerin kalkınması, askeri güç kazanmaları ve diğer 

ülkelere bağımlılığın azalması gibi avantajları birlikte ele alındığı zaman, gemi sanayii 

ve tersane yatırımlarının ekonomik veya toplumsal yönlerden fizibil olması 

beklenmektedir. SeçilmiĢ örnek olay çerçevesinde mali yönden yapılan kaba 

değerlendirme sonuçları da söz konusu yatırım alanının tek tek iĢletmeler açısından da 

büyük ölçüde avantajlı bulunduğunu göstermektedir. Bu çalıĢmada kapsamlı tersane 

proje geliĢtirmesi ve değerleme çalıĢmasından çok uzun vadeli ve ulusal tersane 

yatırımları master planı yapılmasına altlık teĢkil edecek olan yatırım yeri veya tersane 

kuruluĢ yeri seçiminin temel ölçütlerinin odak grup çalıĢması ile değerlendirilmesi 

yapılmıĢ ve kapsamlı analizlere yönelik bir ön çalıĢma ortaya konulmuĢtur. Tersane 

yatırımlarının kuruluĢ yeri seçimindeki kriterler; hem genel olarak, hem de örnek olarak 

seçilen Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi çerçevesinde ele alınmıĢ olup, gerek 

literatür araĢtırması, gerekse alan çalıĢmalarının sonuçlarına göre söz konusu alanın 

avantaj ve dezavantajları ile tersane yatırımları için uygunluk analizi yapılmıĢtır.  

Türk tersanelerinin, kapasitelerindeki doluluk sebebiyle yeni gemi inĢa sipariĢlerine 

cevap veremez hale gelmesi sonucu, sipariĢlerin rakip ülke tersanelerine gitmesi ile 

yaĢanan ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için yeni tersane yatırım bölgeleri 

arayıĢına girilmiĢ ve tersaneler bölgesi olarak Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi 
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tercih edilmiĢtir. Altınova Bölgesi, tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçim kriterleri 

açısından incelendiğinde bölgenin; coğrafi konum açısından Ġstanbul, Kocaeli ve Bursa 

gibi sanayinin geliĢmiĢ olduğu illerin ortasında olması, Türkiye‟nin en büyük tersaneler 

bölgesi olan Tuzla‟ya yakınlığı ve Körfez GeçiĢ Köprüsü‟nün bölgeden geçmesinin, 

tersane kuruluĢ yeri seçimi açısından avantaj baĢlıca avantajları teĢkil ettiği 

gözlenmiĢtir. Bölgenin iklimi açısından alternatif bölgelere göre daha uygun olması, 

açık sahada yıl boyu çalıĢma yapma imkanı ve boya uygulamalarına elveriĢliliği 

artırmakta ve tersane kuruluĢ yeri seçimi açısından önemli görülmektedir. Anılan 

bölgenin dalga etkilerine kısmen kapalı olan bölgenin kıyı çizgisinin yeterli uzunlukta 

olması sebebiyle bölgede büyük mendirek yatırımına ihtiyaç duyulmamıĢtır. Enerji ve 

su ihtiyacı açısından yeterli durumda olan bölge bağlantı yolları ile Sabiha Gökçen 

Havalimanı, Eskihisar-Topçular arabalı vapuru, Yalova-Yenikapı Hızlı Feribot 

bağlantısı, Yenikapı-Pendik araç ferisi, Kartal-Yalova Deniz Otobüsü ve Kocaeli Tren 

Ġstasyonu ile demiryolu bağlantısı ile ulaĢım açısından her türlü imkana sahip olan 

Altınova Bölgesi, gemi yan sanayisini kendi bünyesinde barındıran Kaytazdere ve 

TaĢköprü Sanayi Sitelerine de yakın konuma sahip bulunmaktadır.  

Örnek olarak seçilen alanın Tuzla Tersaneler Bölgesine yakın olması ile bölgede 

mevcut olan nitelikli iĢgücü ve teknolojik bilgi birikiminde yararlanılmasının mümkün 

olacağı vurgulanmalıdır. Yapılanmanın dağınık vaziyette olmayıĢı, kıyı Ģeridinin fazla 

zarar görmesini engellemekte ve yerleĢim, teknolojik altyapı ile üretim yönünden diğer 

bölgelere göre daha düzenli halde bulunmaktadır. Bölgenin kuruluĢ yeri olarak 

seçiminin çevresel etkileri ele alındığı zaman, öncelikle arazinin tarım, çevre koruma ve 

turizme uygunluğunun irdelenmesi gerekli olmuĢtur. Yatırım alanının etrafında 

yapılaĢmanın düĢük düzeyde olması, alanın sazlık ve çalılıklardan oluĢmuĢ, tuz oranı 

yüksek, tarım için uygunluğu düĢük arazinin toplam bölge içinde yüksek ve tarımsal 

üretime uygun arazilerin payının düĢük olması, kuruluĢ yeri seçim kriterleri açısından 

olumsuz etki yapan faktörler olarak tespit edilmiĢtir. Bölge içinde mevcut kısıtlı tarım 

arazisini korumak için drenaj projesinin yaĢama geçirilmesi ve imalat ve atık 

yönetiminde yeni teknolojilerin kullanımı ile deniz kirliliğinin asgari düzeye çekilmesi 

gerekli görülmektedir. KuruluĢ yeri seçim kriterlerinden jeolojik yapının incelenmesi 

neticesinde, birinci derece deprem kuĢağında bulunan bölgede tersane alanının inĢasında 
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yapı yüksekliğinin sınırlanması ve çok katlı yapıların yerine mümkün olduğunca az katlı 

yapıların inĢası ile daha çok çelik konstrüksiyon kullanılarak yapıların depremden zarar 

görme riskinin azaltılmasına çalıĢılması gerekli görülmektedir. 

Gerek literatür araĢtırması, gerekse odak grup ve alan çalıĢmalarının sonuçlarına göre 

Yalova - Altınova Tersaneler Bölgesi kuruluĢ yerinin; kuruluĢ yeri seçim kriterlerine 

uygunluğu irdelenmiĢ ve tersane kuruluĢ yeri seçiminde önem derecelerine göre baĢlıca 

parametrelerin ortaya konulmuĢtur. Tersane proje geliĢtiricisi ve yöneticileri yönünden 

kuruluĢ yeri seçim kriterleri değerlendirildiğinde; coğrafi konum, ulaĢım olanakları, 

gemi sanayinin varlığı, gemi inĢa yan sanayinin varlığı, devlet teĢviki, toplam ve 

nitelikli iĢgücü varlığı, jeolojik durum, topografik yapı, enerji kaynaklarının yeterliliği, 

altyapı yatırımları, kıyı kesiminin özelliği, dalga etkisi, rüzgar etkisi, diğer tersane 

bölgelerine uzaklığı, bölgenin sosyo-kültürel yapısı, havalimanına yakınlığı, stratejik 

durumu, hammaddeye yakınlığı, öz kaynakların ve ilave tesis alanlarının önemi, arazi 

ve arsa varlığı, su kaynaklarının varlığı ve konaklama tesislerinin varlığı gibi 

parametrelerin önemli olduğu ortaya konulmuĢtur. KuruluĢ yeri seçiminde tersane 

kuruluĢunu gerektirecek iĢ hacminin tespiti ile tersane kuruluĢ yerinin uluslararası 

kriterlere uygunluğu parametrelerinin de önem taĢıdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

PaydaĢ görüĢlerine dayalı olarak kuruluĢ yeri seçim kriterleri; çok önemli, önemli, orta 

derecede önemli ve önemli değil olmak üzere dört gruba ayrılmıĢtır. Çok önemli 

faktörler arasında; coğrafi konum, gemi sanayinin varlığı ve yan sanayi geliĢimi, devlet 

teĢviki, kıyı özelliği, denizde dalga sorunu ve etkisi ile rüzgar etkisinin olması gerektiği 

saptanmıĢtır. Literatürde sıralanan faktörlerden ulaĢım olanakları ve çeĢitliliği, toplam 

iĢgücü ve gemi sanayii alanında yetiĢmiĢ iĢgücü varlığı, jeolojik durum, topografik yapı, 

enerji kaynaklarının varlığı ve yeterliliği, stratejik durum, özkaynak varlığı ve tersane 

bölgesinin geniĢlemesi için ilave arazi edinimi olanağının bulunması gibi faktörlerin de 

önemli olduğu ortaya konulmuĢtur. Örnek olay olarak incelenen Yalova-Altınova 

Tersaneler Bölgesi ve seçilen tesisin yer seçiminin, belirtilen kuruluĢ yeri seçim 

kriterlerine uygun olduğu görülmektedir. Tersane yatırımlarının geliĢtirilmesi ve 

özellikle gemi sanayinde üretim ve ihracat kapasitesinin geliĢtirilmesi bakımından bütün 
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kıyı yerleĢimlerinde tersane kuruluĢ yeri seçimi ve fiilen yatırıma baĢlanmasına yönelik 

master plan hazırlanması ve buna göre yatırımların ulusal ve bölgesel düzeylerde 

yönlendirilmesi, uygun kuruluĢ yerlerinin seçimi, rasyonel yatırım planlamasının 

yapılması ve kıt kaynakların etkin kullanımı yönlerinden gerekli görülmektedir.    
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EK 1  

TERSANE YATIRIMLARI ĠÇĠN KURULUġ YERĠ SEÇĠMĠ ARAġTIRMASI 

ANKET FORMU 
 

Bu soru formu, Ankara Üniversitesi TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Programında hazırlanan tez çalıĢması için veri temini amacıyla hazırlanmıĢtır. Ankete vereceğiniz 

cevaplar, araĢtırma dıĢında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve size hiçbir sorumluluk 

getirmeyecektir. Anketle toplanan veriler, firma adları belirtilmeksizin, sektör ortalaması olarak 

proje sonuç raporunda verilecektir. AraĢtırmamıza gösterdiğiniz ilgi ve değerli katkılarınızdan 

dolayı Ģimdiden teĢekkür ederim.  

 

1. GörüĢülen kiĢinin cinsiyeti  : Kadın ( ) Erkek ( ) 

2. GörüĢülen kiĢinin yaĢı :  20-30 ( )   31-40 ( ) 41-50 ( ) 51 - 60 ( )  61-65 ( )   

3. Eğitim durumu   :    Ortaöğretim ( )  Ön lisans ( )  Lisans ( ) Lisansüstü ( ) 

4. Mezun Olduğu Üniversite-Bölüm : 

5. Mesleği - Unvanı:   

6. Mesleki deneyim süresi (Yıl):  

Tersane Yatırımları  : 1-5 ( )   6-10 ( )   11-15 ( )    16-20 ( )   21-25 ( ) 26-+ ( )  

Toplam    1-5 ( )  6-10 ( )    11-15 ( )    16-20 ( )  21-25 ( ) 26-+ ( )  

7. ÇalıĢtığınız yer (birim-il-ilçe) : 

8. ÇalıĢtığı birimdeki görevi:  

9. Sizce tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde coğrafi konumun önemini 

belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

10. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde iklim koĢullarının önemini 

belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  
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11.Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde ulaĢım olanaklarının önemini 

belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

12. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde gemi sanayinin varlığının önemini 

belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

13. KuruluĢ yeri seçiminde gemi inĢası yan sanayinin varlığının önem derecesini 

belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

14. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde devlet teĢvikinin önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

15. KuruluĢ yeri seçiminde toplam iĢgücü varlığının önem derecesini belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  
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16. KuruluĢ yeri seçiminde gemi sanayi alanında yetiĢmiĢ insan gücünün önemini 

belirtiniz.   

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

17. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde jeolojik durumun önemini 

belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

18. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde topografik yapının önemini 

belirtiniz.   

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

19. KuruluĢ yeri seçiminde enerji kaynaklarının yeterliliğinin önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

20. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde altyapı yatırımlarının önemini 

belirtiniz.   

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  
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21. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde kıyı kesiminin özelliğinin 

(uzunluk, derinlik, deniz dip derinliği, diğer kıyı yapılarının varlığı gibi) önemini 

belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

22. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde dalga etkisinin önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

23. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde rüzgar etkisinin önemini belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

24. KuruluĢ yeri seçiminde diğer tersane bölgelerine uzaklığın önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

25. KuruluĢ yeri seçiminde bölgenin sosyo-kültürel yapısının önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  
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26. KuruluĢ yeri seçiminde havalimanına yakınlığının önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

27. KuruluĢ yeri seçiminde stratejik durumun önemini belirtiniz.  

 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

28. KuruluĢ yeri seçiminde hammaddeye yakınlığın önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

29. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde öz kaynakların önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

30.Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde ilave tesis alanlarının (veya 

geniĢleme sahası varlığının) önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

31. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde arsa ve arazi varlığının önemini 

belirtiniz.  
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Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

32. KuruluĢ yeri seçiminde su kaynaklarının varlığının önemini belirtiniz.  

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

33. KuruluĢ yeri seçiminde konaklama tesisleri ihtiyacının önemini belirtiniz. 

Önem Düzeyleri ✓ 

Fikri Yok  

Önemli Değil  

Orta Derecede Önemli  

Önemli  

Çok Önemli  

 

34. Tersane yatırımları için kuruluĢ yeri seçiminde önemli görülen baĢka parametreler 

varsa lütfen sırası ile belirtiniz.  

 

 

35. Tersane yatırımları ile ilgili olarak ilave etmek istediğiniz baĢka husus varsa 

belirtiniz.  

 

 

 

 

 

Desteğiniz için teĢekkür ederim.  
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